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ค าน า 

  
      
   การตรวจสอบภายในถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้งานการตรวจสอบภายในประสบ
ความส าเร็จ คือ ผู้บริหารน าผลผลิตของงานการตรวจสอบภายใน ไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง การ
บริหารงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้มีการด าเนินภารกิจต่างๆ ที่หลากหลายทุกๆ งานล้วนมี ความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานทั้งสิ้น เพ่ือใหการบริหารราชการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ   เพื่อความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอในการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรการการควบคุมภายในของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
ความเชื่อถือได้ของรายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับ
อนุมัติ  
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงได้จัดท าแผนตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖4 ขึ้น 
เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน และเพ่ือเป็นการจัดวางแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้ระบบการ
ตรวจสอบภายในมีความเข้มแข็งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบต่อไป  
  
  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  

อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

สารบญั 
 

หนา้ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- หลักการและเหตผุล               1 
- นโยบายการตรวจสอบ              1 
- วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบ             2 
- ขอบเขตการตรวจสอบ                 2 
- กิจกรรมการตรวจสอบและใหบ้ริการ             3 
- การวางแผนการตรวจสอบ              3 
- ระยะเวลาของข้อมลูทีต่รวจสอบ             3 
- ผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบ              4 
- งบประมาณที่ในในการตรวจสอบ             4 
- ตารางแผนการเข้าตรวจสอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564               5 
- ปฏทิินการเข้าตรวจสอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564               6 

ภาคผนวก 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 หน่วยตรวจสอบภายใน 

เทศบาลต าบลหว้ยไคร ้ อ าเภอแมส่าย  จงัหวดัเชียงราย 
แผนการตรวจสอบประจ าปี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด  
   หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลห้วยไคร้  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้เป็นเครื่องมือของฝ่าย
บริหาร มีบทบาท อ านาจและหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อ
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน และเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งความถูก
ต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้การปฏิบัติงาน
ภายในของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เป็นไปในทิศทางที่ดี  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปฏิบัติราชการตามที่
หน่วยงานได้ก าหนดไว้ ตามกระบวนการจัดวางและควบคุมภายในที่ดี โดยยึดหลักจริยธรรม มาตรฐาน จรรยาบรรณ
วิชาชีพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
   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. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้ตรวจสอบภายใน ได้น าไปปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด เพ่ือจะน าไปสู่
เป้าหมาย และบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. นโยบายการตรวจสอบ 
   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท า
การตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ การวางแผนการตรวจสอบต้องกระท าอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยงและต้องน าข้อมูลข่าวสารของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
คณะกรรมการการตรวจสอบมาใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบ  
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  บัดนี้หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้น าผลการประเมินความเสี่ยงของเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ มาจัดท าเป็นแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับอัตราก าลังที่มีอยู่ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 

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  เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มี
การบริหารจัดการที่ด ี
  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.๒๕64 (๑ ตุลาคม ๒๕63 - ๓๐ กันยายน ๒๕64) 
การเข้าถึงข้อมูลปรากฏตามปฏิทินการเข้าตรวจตามเอกสารแนบท้าย 
  4.3  ระยะเวลาในการรายงานผล  
                            รายงานผลการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน 
  4.4  การติดตามประเมินผล 

ติดตามผลการด าเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

/5. ลักษณะ... 
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5. กิจกรรมการตรวจสอบและให้บริการ 
   5.1 การตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)  
        เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงินการบัญชีและ
รายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของระบบต่าง ๆ  ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และ
สามารถสอบทานได้ หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ 
  5.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย (Compliance Audit)    
         เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของหน่วยงานว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยประเมินว่าได้มีการปฏิบัติตามหรือไม่ 
รวมทั้งการสอบทานและการประเมินถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย แผนงาน และวิธีการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ควบคุด้วย 
  5.3 การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit) 
              เป็นการตรวจสอบการบริหารงานว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม 
การประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรมและความโปร่งใส 
  5.4 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
            เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพของการด าเนินงานว่าแต่
ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.5 การให้ค าปรึกษา แนะน า 

     เป็นการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ค าสั่ง การมอบอ านาจ 
มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน 

(รายละเอียดการตรวจสอบเป็นไปตามแผน/ปฏิทินการตรวจสอบแนบท้ายนี้) 
 

6. การวางแผนการตรวจสอบ 
  เ พ่ือ เ พ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้ เป็น ไปตามตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ได้ท าการประเมินความเสี่ยงงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญของ
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ เพ่ือประกอบในการพิจารณาเลือกงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูง อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยท าการประเมินความเสี่ยง ร่วมกันกับหัวหน้าส่วนงานราชการในสังกัดเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ เพ่ือท าความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ความเสี่ยงที่เกี่ยงข้องและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง  ปรากฏตามเอกสารภาคผนวกแนบท้ายนี้  
 

7.  ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ   
ข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 
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8.  ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
  นางสาวกาญจนา  ค าปัน  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 

9.  งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
  เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
 
 
  

   ลงชื่อ                                      ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
             (นางสาวกาญจนา  ค าปัน) 

                                      นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 
 

 
  ว่าที่ร้อยตรี                                 ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 

                                                (สมสิฎฎ์  ชาญชัย) 
                                          ปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
 
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
      (นายเสถียร  กาโน) 

                                        นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้





แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หนว่ยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 

 
ล าดบัที ่ กจิกรรมทีต่รวจสอบ หนว่ยรบัตรวจ ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครัง้/ป ี
ระยะเวลาในการเขา้

ตรวจ 
ผูร้บัผดิชอบ 

ในการตรวจสอบ 
ประเภทกจิกรรม 
การตรวจสอบ

ภายใน 

1 ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ส านักปลัด 1 ครั้ง / ป ี 1. ตุลาคม 2563 นางสาวกาญจนา  ค าปัน Compliance Audit 

2 ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 

กองคลัง 1 ครั้ง / ป ี 1 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกาญจนา  ค าปัน Financial Audit 

3. ตรวจสอบการด าเนินการด้านการเงิน บญัชีและพัสดุของสถานศึกษา กองการศึกษา 2 ครั้ง / ป ี
1. ธันวาคม 2563 
2. เมษายน 2564 

นางสาวกาญจนา  ค าปัน Operational Audit 

4. งานให้ค าปรึกษา/จัดท าคู่มือหรือจัดฝกึอบรม เพื่อสรุปแนวทาง 
ขั้นตอนใช้ในการปฏิบัติงาน 

ทุกส านัก/กอง 2 ครั้ง / ป ี
1. มกราคม 2564 
2. มิถุนายน 2564 

นางสาวกาญจนา  ค าปัน  

5 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการควบคุมภายใน/

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1 ครั้ง / ป ี 1. กุมภาพันธ ์2564 นางสาวกาญจนา  ค าปัน  

6 ตรวจสอบการด าเนินงานทางด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 

กองสาธารณสุข 1 ครั้ง / ป ี 1. มีนาคม 2564 นางสาวกาญจนา  ค าปัน Management Audit 

7 ตรวจสอบการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและกระบวนการจา่ยเงิน ทุกส านัก/กอง 1 ครั้ง / ป ี 1. พฤษภาคม 2564 นางสาวกาญจนา  ค าปัน Operational Audit 

8 ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจา่ยน้ ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

ทุกส านัก/กอง 1 ครั้ง / ป ี 1. กรกฎาคม 2564 นางสาวกาญจนา  ค าปัน Operational Audit 

9 งานให้ค าปรึกษาติดตามการบริหารความเส่ียงขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1 ครั้ง / ป ี 1. สิงหาคม 2564 นางสาวกาญจนา  ค าปัน  
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ล าดบัที ่ หนว่ยรบัตรวจ เรือ่งทีเ่ขา้ตรวจ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
จ านวนครัง้/ป ี

ระยะเวลาทีต่รวจสอบ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 ส านักปลัด 
ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 

1 ครั้ง / ป ี             

สรปุผลการตรวจสอบ/ประเมนิความเสีย่งเพือ่วางแผนการตรวจสอบ ฯ 

2 กองคลัง 
ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 

1 ครั้ง / ป ี            

3 กองการศึกษา 
ตรวจสอบการด าเนินการด้านการเงิน บญัชีและ
พัสดุของสถานศึกษา 

2 ครั้ง / ป ี            

4 ทุกส านัก/กอง 
งานให้ค าปรึกษา/จัดท าคู่มือหรือจัดฝกึอบรม เพื่อ
สรุปแนวทาง ขั้นตอนใช้ในการปฏบิัติงาน 

2 ครั้ง / ป ี            

5 คณะกรรมการควบคุมภายใน/
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง 

1 ครั้ง / ป ี            

6 
กองสาธารณสุข 

ตรวจสอบการด าเนินงานทางด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุของกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ 

1 ครั้ง / ป ี            

7 ทุกส านัก/กอง 
ตรวจสอบการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและ
กระบวนการจ่ายเงิน 

1 ครั้ง / ป ี            

8 ทุกส านัก/กอง 
ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และ
การเบิกจา่ยน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

1 ครั้ง / ป ี            

9 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
งานให้ค าปรึกษาติดตามการบริหารความเส่ียงของ
องค์กร 

1 ครั้ง / ป ี            

ผู้รบัผดิชอบ    นางสาวกาญจนา  ค าปนั ต าแหนง่ นกัวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

ปฏทินิการเขา้ตรวจสอบ 
หนว่ยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลหว้ยไคร ้

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวเิคราะหค์วามเสีย่งเพือ่วางแผนการตรวจสอบ 
ของหนว่ยตรวจสอบภายใน 

เทศบาลต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแมส่าย จงัหวัดเชยีงราย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่มาและความส าคญั 

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/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับส่วนราชการได้ทันท่วงท ี

 

วตัถปุระสงค ์

  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  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2562 
   4. เพ่ือให้เกิดการประสานงานความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ตรวจสอบและผู้รับตรวจ 

กระบวนการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจสอบ แผนการปฏบิัติการ การตรวจสอบ 

หารือ/ปิดตรวจ 
รายงานผลการ

ตรวจสอบ 
ติดตามผลการ

ตรวจสอบ 

ผลการประเมินความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยง ข้อตรวจพบ 
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การประเมนิความเสีย่งเพื่อจดัท าแผนมวีธิกีาร 4 ขัน้ตอน ตามล าดบั ดงันี้ 

1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สภาพแวดล้อมและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและ
กิจกรรม เช่น ระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายใน ค าสั่งการมอบหมายงาน และ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างอัตราก าลัง และกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
 

2. ก าหนดปัจจัยเสี่ยง/เนื้อหาในการประเมิน โดยการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโดยก าหนดปัจจัยเสี่ยงขึ้น 5 
ด้าน ตามแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนี้  
 

2.1  ด้านกลยุทธ์ (Strategic (S)) 
2.2  ด้านการปฏิบัติงาน (Operation (O)) 
2.3  ด้านการเงิน (Financial (F)) 
2.4  ด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance ©) 
2.5  ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge Management (K)) 
โดยก าหนดระดับคะแนนในแต่ละด้านในการพิจารณาความเสี่ยงไว้ดังนี้ 

3   หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงมาก 
2   หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
1 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงต่ า 

3. วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง จากแผนตรวจสอบประจ าปี พ.ศ. 2564 และจากการ
ประเมินความเสี่ยงจากงานให้ค าปรึกษา ตลอดจนถึงสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกองค์กร น ามาประมวลผลให้
ค่าคะแนนระดับการประเมินอยู่ระดับใด ซึ่งเกณฑ์แปรผลเฉลี่ยทางสถิติของผลการวิเคราะห์ ก าหนดค่าไว้ดังนี้ 

2.33 – 3.00   หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงมาก 
1.68 – 2.32  หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
1.00 – 1.67 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงต่ า 
 

หมายเหตุ  ค่าพิสัย   =  (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด)  
      จ านวนชั้นที่แบ่ง 

=   3 – 2 
        3 
=   0.67 
 

4. จัดล าดับความเสี่ยงของงาน/โครงการ/กิจกรรม น าค่าเฉลี่ยมาเรียงล าดับตามค่าคะแนนจากต่ าไปหามาก และ
คัดเลือกงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป บรรจุไว้ในแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีถัดไป ร่วมกับงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ พิจารณาคัดเลือกใหม่ จากการประเมิน
ความเสี่ยงในการเข้าตรวจ ตามแผนตรวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม
และการเปลี่ยนของหน่วยงาน น าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
รายละเอียดมีดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมนิความเสีย่ง 
ของผูต้รวจสอบภายในเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรม การตรวจสอบการจดัท าเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 

 
 

ประเดน็ความเสีย่ง เกณฑค์วามเสีย่ง / คะแนน คะแนน
ประเมนิ ระดบัต่ า = ๑ คะแนน ปานกลาง = ๒ คะแนน ระดบัสงู = ๓ คะแนน 

ดา้นกลยทุธ ์(Strategic : S)  

๑. นโยบายหรือค าสั่งในการ
ปฏิบัติงาน 

มีนโยบายหรือค าสั่งชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรและ
เผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง ชัดเจน 
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ได้
เผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 

นโยบายหรือค าสั่ง ไม่ชัดเจน 
และไม่ได้ก าหนดไว้เป็น            
ลายลักษณ์อักษร 

1 

ดา้นการด าเนนิงานหรอืการปฏบิตังิานตามหนา้ทีร่บัผดิชอบ (Operation : O)  

๒. การวางระบบการ ควบคุม
ภายใน และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง 

มีการจัดวางระบบควบคมุ
ภายใน และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง โดย    
มีการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในและ         
ความเสีย่ง 

มีการจัดวางระบบควบคมุ
ภายในและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้
ประเมินผลการควบคมุ
ภายในและความเสี่ยง 

ไม่มีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และแนวทาง
การบริหารความเสี่ยง 

2 

ดา้นการเงนิ (Financial : F)  

๓. การบันทึกรายการและ
รายงานข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณ 

การบันทึกรายการและรายงาน
ข้อมูลในการจัดท างบประมาณ 
ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข 

การบันทึกรายการและ
รายงานข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณ ครบถ้วน แต่มี
การแก้ไข 1-2 แห่ง 

การบันทึกรายการและรายงาน
ข้อมูลในการจัดท างบประมาณ 
ครบถ้วน มีการแกไ้ข มากกว่า 
2 แห่ง 

3 

ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ  ขอ้บังคบั (Compliance : C)    

๔. การสอบทานความถูกต้อง
ของการปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบหลักเกณฑ์  

     ที่เกี่ยวข้อง 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละด้าน 
ผ่านผู้บังคับบญัชาอย่างน้อย 
3 ล าดบั เสมอ 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ
ด้านแต่มีการผ่าน
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3 
ล าดับ เป็นบางครั้ง 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบเพียง
ผู้เดียวหรือไม่มีการสอบทาน
การใช้กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

1 

ดา้นการบรหิารความรู ้(Knowledge : K)  

๕. การพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับงานท่ี
ปฏิบัต/ิรับผดิชอบ  

บุคลากรที่เกีย่วข้องได้รับการ
พัฒนาท่ีตรงตามงาน  ท่ี
ปฏิบัต/ิรับผดิชอบ  

บุคลากรที่เกีย่วข้องได้รับการ
พัฒนาตรงตามงานท่ี
รับผิดชอบ ร้อยละ ๖๐-๙๐  

บุคลากรที่เกีย่วข้องได้รับการ
พัฒนาท่ีตรงตามงานท่ี
รับผิดชอบ น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐  

2 
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เกณฑ์การประเมนิความเสีย่ง 

ของผูต้รวจสอบภายในเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเบีย้ยังชพีประจ าป ี2563 
 

 
ประเดน็ความเสีย่ง เกณฑค์วามเสีย่ง / คะแนน คะแนน

ประเมนิ ระดบัต่ า = ๑ คะแนน ปานกลาง = ๒ คะแนน ระดบัสงู = ๓ คะแนน 
ดา้นกลยทุธ ์(Strategic : S)  

1. นโยบายหรือค าสั่งในการ  
    ปฏิบัติงาน 

มีนโยบายหรือค าสั่งชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรและ
เผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง ชัดเจน 
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ได้
เผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 

นโยบายหรือค าสั่ง ไม่ชัดเจน 
และไม่ได้ก าหนดไว้เป็น            
ลายลักษณ์อักษร 

1 

ดา้นการด าเนนิงานหรอืการปฏบิตังิานตามหนา้ทีร่บัผดิชอบ (Operation : O)  

2. การวางระบบการ ควบคมุ
ภายใน และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง 

มีการจัดวางระบบควบคมุ
ภายใน และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง โดย    
มีการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในและ         
ความเสีย่ง 

มีการจัดวางระบบควบคมุ
ภายในและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้
ประเมินผลการควบคมุ
ภายในและความเสี่ยง 

ไม่มีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และแนวทาง
การบริหารความเสี่ยง 

2 

ดา้นการเงนิ (Financial : F)  

3. การบันทึกรายการเพื่อการ
รับและเบิกจ่ายเงิน 

การบันทึกรายการเพื่อการรับ
และเบิกจา่ยเงิน ครบถ้วน 
ถูกต้อง ไม่มีการแกไ้ข 

การบันทึกรายการเพื่อการ
รับและเบิกจ่ายเงิน ยังมี
ผิดพลาด 1-2 ครั้ง 

การบันทึกรายการและรายงาน
ข้อมูลในการจัดท างบประมาณ 
มีข้อผิดพลาดมากกว่า 2 ครั้ง 

3 

ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ  ขอ้บังคบั (Compliance : C)    

4. การสอบทานความถูกต้องของ 
การปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบหลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละด้าน 
ผ่านผู้บังคับบญัชาอย่างน้อย 
3 ล าดบั เสมอ 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ
ด้านแต่มีการผ่าน
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3 
ล าดับ เป็นบางครั้ง 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบเพียง
ผู้เดียวหรือไม่มีการสอบทาน
การใช้กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

1 

ดา้นการบรหิารความรู ้(Knowledge : K)  

5. การพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับงานท่ี
ปฏิบัต/ิรับผดิชอบ  

บุคลากรที่เกีย่วข้องได้รับการ
พัฒนาท่ีตรงตามงานที่ปฏิบตั/ิ
รับผิดชอบ  

บุคลากรที่เกีย่วข้องได้รับการ
พัฒนาตรงตามงานท่ี
รับผิดชอบ ร้อยละ ๖๐-๙๐  

บุคลากรที่เกีย่วข้องได้รับการ
พัฒนาท่ีตรงตามงานท่ี
รับผิดชอบ น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐  

2 
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เกณฑ์การประเมนิความเสีย่ง 
ของผูต้รวจสอบภายในเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรม ตรวจสอบการเบิก – จา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ประเดน็ความเสีย่ง เกณฑค์วามเสีย่ง / คะแนน คะแนน
ประเมนิ ระดบัต่ า = ๑ คะแนน ปานกลาง = ๒ คะแนน ระดบัสงู = ๓ คะแนน 

ดา้นกลยทุธ ์(Strategic : S)  

1.  นโยบายหรือค าสั่งใน  
     การปฏิบัติงาน 

มีนโยบายหรือค าสั่งชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรและ
เผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง ชัดเจน 
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ได้
เผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 

นโยบายหรือค าสั่ง ไม่ชัดเจน 
และไม่ได้ก าหนดไว้เป็น            
ลายลักษณ์อักษร 

1 

ดา้นการด าเนนิงานหรอืการปฏบิตังิานตามหนา้ทีร่บัผดิชอบ (Operation : O)  

 2. การวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหาร 
ความเสีย่ง 

มีการจัดวางระบบควบคมุ
ภายใน และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง โดย    
มีการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในและ         
ความเสีย่ง 

มีการจัดวางระบบควบคมุ
ภายในและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้
ประเมินผลการควบคมุ
ภายในและความเสี่ยง 

ไม่มีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และแนวทาง
การบริหารความเสี่ยง 

2 

ดา้นการเงนิ (Financial : F)  

 3. การบันทึกรายการและ
การควบคุมงบประมาณ 

มีการบันทึกรายการและการ
ควบคุมเงินงบประมาณถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง 
ไม่มีการแก้ไข 

มีการบันทึกรายการและการ
ควบคุมเงินงบประมาณ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน แต่มีการ
แก้ไข 1-2 ครั้ง 

มีการบันทึกรายการและการ
ควบคุมเงินงบประมาณถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน แต่มีการแก้ไข 
มากกว่า  2 ครั้ง 

2 

ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ  ขอ้บังคบั (Compliance : C)    

4. การสอบทานความถูกต้อง
ของการปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบหลักเกณฑ์  

    เกี่ยวข้อง 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละด้าน 
ผ่านผู้บังคับบญัชาอย่างน้อย 
3 ล าดบั เสมอ 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ
ด้านแต่มีการผ่าน
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3 
ล าดับ เป็นบางครั้ง 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบเพียง
ผู้เดียวหรือไม่มีการสอบทาน
การใช้กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

1 

ดา้นการบรหิารความรู ้(Knowledge : K)  

 5. การพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับงานท่ี
ปฏิบัต/ิรับผดิชอบ  

บุคลากรทั้งหมดได้รับการ
พัฒนาท่ีตรงตามงาน   
ที่ปฏิบัต/ิรับผดิชอบ  

มีบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา
ตรงตามงานท่ีรบัผิดชอบ มี
เพียงร้อยละ ๖๐-๙๐ ของ
บุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมด  

มีบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาท่ี
ตรงตามงานท่ีรบัผิดชอบ  น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรที่
มีอยู่ทั้งหมด 

2 
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เกณฑ์การประเมนิความเสีย่ง 
ของผูต้รวจสอบภายในเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรม ตรวจสอบการด าเนนิการด้านการเงนิ บญัชแีละพสัดุของสถานศึกษา 

 
ประเดน็ความเสีย่ง เกณฑค์วามเสีย่ง / คะแนน คะแนน

ประเมนิ ระดบัต่ า = ๑ คะแนน ปานกลาง = ๒ คะแนน ระดบัสงู = ๓ คะแนน 
ดา้นกลยทุธ ์(Strategic : S)  

1.  นโยบายหรือค าสั่งใน  
     การปฏิบัติงาน 

มีนโยบายหรือค าสั่งชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรและ
เผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง ชัดเจน 
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ได้
เผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 

นโยบายหรือค าสั่ง ไม่ชัดเจน 
และไม่ได้ก าหนดไว้เป็น            
ลายลักษณ์อักษร 

2 

ดา้นการด าเนนิงานหรอืการปฏบิตังิานตามหนา้ทีร่บัผดิชอบ (Operation : O)  

 2. การวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหาร 
ความเสีย่ง 

มีการจัดวางระบบควบคมุ
ภายใน และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง โดย    
มีการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในและ         
ความเสีย่ง 

มีการจัดวางระบบควบคมุ
ภายในและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้
ประเมินผลการควบคมุ
ภายในและความเสี่ยง 

ไม่มีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และแนวทาง
การบริหารความเสี่ยง 

2 

ดา้นการเงนิ (Financial : F)  

 3. การบันทึกรายการและ
การควบคุมงบประมาณ 

มีการบันทึกรายการและการ
ควบคุมเงินงบประมาณถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน ทุกแผนงาน งาน 
โครงการและกิจกรรม 

มีการบันทึกรายการและการ
ควบคุมเงินงบประมาณ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน แต่
บันทึกภายหลังการเบิกจ่าย  

ไม่มีการบันทึกรายการและการ
ควบคุมเงินงบประมาณหรือมี
การบันทึกแต่ไม่ถูกต้อง 

2 

ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ  ขอ้บังคบั (Compliance : C)    

4. การสอบทานความถูกต้อง
ของการปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบหลักเกณฑ์  

     เกี่ยวข้อง 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละด้าน 
ผ่านผู้บังคับบญัชาอย่างน้อย 
3 ล าดบั เสมอ 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ
ด้านแต่มีการผ่าน
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3 
ล าดับ เป็นบางครั้ง 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบเพียง
ผู้เดียวหรือไม่มีการสอบทาน
การใช้กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

3 

ดา้นการบรหิารความรู ้(Knowledge : K)  

 5. การพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับงานท่ี
ปฏิบัต/ิรับผดิชอบ  

บุคลากรทั้งหมดได้รับการ
พัฒนาท่ีตรงตามงาน   
ที่ปฏิบัต/ิรับผดิชอบ  

มีบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา
ตรงตามงานท่ีรบัผิดชอบ  
มีเพียงร้อยละ ๖๐-๙๐ ของ
บุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมด  

มีบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา 
ที่ตรงตามงานท่ีรับผิดชอบ   
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ
บุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมด 

2 
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เกณฑ์การประเมนิความเสีย่ง 
ของผูต้รวจสอบภายในเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดท างบการเงนิของหนว่ยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ประเดน็ความเสีย่ง เกณฑค์วามเสีย่ง / คะแนน คะแนน

ประเมนิ ระดบัต่ า = ๑ คะแนน ปานกลาง = ๒ คะแนน ระดบัสงู = ๓ คะแนน 
ดา้นกลยทุธ ์(Strategic : S)  

1.  นโยบายหรือค าสั่งใน  
     การปฏิบัติงาน 

มีนโยบายหรือค าสั่งชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรและ
เผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง ชัดเจน 
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ได้
เผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 

นโยบายหรือค าสั่ง ไม่ชัดเจน 
และไม่ได้ก าหนดไว้เป็น            
ลายลักษณ์อักษร 

2 

ดา้นการด าเนนิงานหรอืการปฏบิตังิานตามหนา้ทีร่บัผดิชอบ (Operation : O)  

 2. การวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหาร 
ความเสีย่ง 

มีการจัดวางระบบควบคมุ
ภายใน และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง โดย    
มีการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในและ         
ความเสีย่ง 

มีการจัดวางระบบควบคมุ
ภายในและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้
ประเมินผลการควบคมุ
ภายในและความเสี่ยง 

ไม่มีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และแนวทาง
การบริหารความเสี่ยง 

2 

ดา้นการเงนิ (Financial : F)  

 3. การบันทึกรายการและ
การจัดส่งรายงาน
ทางการเงิน 

มีการบันทึกรายการครบถ้วน
ถูกต้อง และจัดส่งรายงาน
ทางการเงินภายในระยะเวลา
ก าหนด 

มีการบันทึกรายการครบถ้วน
ถูกต้อง แต่จัดส่งรายงาน
ทางการเงินล่าช้า 1- 5 วัน 

มีการบันทึกรายการครบถ้วน
ถูกต้อง แต่จัดส่งรายงาน
ทางการเงินล่าช้ามากกว่า  
5 วัน 

1 

ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ  ขอ้บังคบั (Compliance : C)    

4. การสอบทานความถูกต้อง
ของการปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบหลักเกณฑ์  

     เกี่ยวข้อง 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละด้าน 
ผ่านผู้บังคับบญัชาอย่างน้อย 
3 ล าดบั เสมอ 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ
ด้านแต่มีการผ่าน
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3 
ล าดับ เป็นบางครั้ง 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบเพียง
ผู้เดียวหรือไม่มีการสอบทาน
การใช้กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

3 

ดา้นการบรหิารความรู ้(Knowledge : K)  

 5. การพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับงานท่ี
ปฏิบัต/ิรับผดิชอบ  

บุคลากรทั้งหมดได้รับการ
พัฒนาท่ีตรงตามงาน  ท่ี
ปฏิบัต/ิรับผดิชอบ  

มีบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา
ตรงตามงานท่ีรบัผิดชอบ มี
เพียงร้อยละ ๖๐-๙๐ ของ
บุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมด  

มีบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาท่ี
ตรงตามงานท่ีรบัผิดชอบ  น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรที่
มีอยู่ทั้งหมด 

2 
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เกณฑ์การประเมนิความเสีย่ง 
ของผูต้รวจสอบภายในเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรม ตรวจสอบการด าเนนิงานทางดา้นการเงนิ บัญชแีละพสัดขุองกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 

 
ประเดน็ความเสีย่ง เกณฑค์วามเสีย่ง / คะแนน คะแนน

ประเมนิ ระดบัต่ า = ๑ คะแนน ปานกลาง = ๒ คะแนน ระดบัสงู = ๓ คะแนน 
ดา้นกลยทุธ ์(Strategic : S)  

1.  นโยบายหรือค าสั่งใน  
     การปฏิบัติงาน 

มีนโยบายหรือค าสั่งชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรและ
เผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง ชัดเจน 
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ได้
เผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 

นโยบายหรือค าสั่ง ไม่ชัดเจน 
และไม่ได้ก าหนดไว้เป็น            
ลายลักษณ์อักษร 

2 

ดา้นการด าเนนิงานหรอืการปฏบิตังิานตามหนา้ทีร่บัผดิชอบ (Operation : O)  

 2. การวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหาร 
ความเสีย่ง 

มีการจัดวางระบบควบคมุ
ภายใน และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง โดย    
มีการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในและ         
ความเสีย่ง 

มีการจัดวางระบบควบคมุ
ภายในและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้
ประเมินผลการควบคมุ
ภายในและความเสี่ยง 

ไม่มีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และแนวทาง
การบริหารความเสี่ยง 

3 

ดา้นการเงนิ (Financial : F)  

3. การบันทึกรายการเพื่อการ
รับและเบิกจ่ายเงิน 

การบันทึกรายการเพื่อการรับ
และเบิกจา่ยเงิน ครบถ้วน 
ถูกต้อง ไม่มีการแกไ้ข 

การบันทึกรายการเพื่อการ
รับและเบิกจ่ายเงิน ยังมี
ผิดพลาด 1-2 ครั้ง 

การบันทึกรายการและรายงาน
ข้อมูลในการจัดท างบประมาณ 
มีข้อผิดพลาดมากกว่า 2 ครั้ง 

3 

ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ  ขอ้บังคบั (Compliance : C)    

4. การสอบทานความถูกต้อง
ของการปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบหลักเกณฑ์  

     เกี่ยวข้อง 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละด้าน 
ผ่านผู้บังคับบญัชาอย่างน้อย 
3 ล าดบั เสมอ 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ
ด้านแต่มีการผ่าน
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3 
ล าดับ เป็นบางครั้ง 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบเพียง
ผู้เดียวหรือไม่มีการสอบทาน
การใช้กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

2 

ดา้นการบรหิารความรู ้(Knowledge : K)  

 5. การพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับงานท่ี
ปฏิบัต/ิรับผดิชอบ  

บุคลากรทั้งหมดได้รับการ
พัฒนาท่ีตรงตามงาน  ท่ี
ปฏิบัต/ิรับผดิชอบ  

มีบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา
ตรงตามงานท่ีรบัผิดชอบ มี
เพียงร้อยละ ๖๐-๙๐ ของ
บุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมด  

มีบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาท่ี
ตรงตามงานท่ีรบัผิดชอบ  น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรที่
มีอยู่ทั้งหมด 

2 
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เกณฑ์การประเมนิความเสีย่ง 
ของผูต้รวจสอบภายในเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรม ตรวจสอบการใชแ้ละรกัษารถยนตส์ว่นกลาง และการเบิกจา่ยน้ ามนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 

 
ประเดน็ความเสีย่ง เกณฑค์วามเสีย่ง / คะแนน คะแนน

ประเมนิ ระดบัต่ า = ๑ คะแนน ปานกลาง = ๒ คะแนน ระดบัสงู = ๓ คะแนน 
ดา้นกลยทุธ ์(Strategic : S)  

1.  นโยบายหรือค าสั่งใน  
     การปฏิบัติงาน 

มีนโยบายหรือค าสั่งชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรและ
เผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง ชัดเจน 
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ได้
เผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 

นโยบายหรือค าสั่ง ไม่ชัดเจน 
และไม่ได้ก าหนดไว้เป็น            
ลายลักษณ์อักษร 

2 

ดา้นการด าเนนิงานหรอืการปฏบิตังิานตามหนา้ทีร่บัผดิชอบ (Operation : O)  

 2. การวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหาร 
ความเสีย่ง 

มีการจัดวางระบบควบคมุ
ภายใน และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง โดย    
มีการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในและ         
ความเสีย่ง 

มีการจัดวางระบบควบคมุ
ภายในและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้
ประเมินผลการควบคมุ
ภายในและความเสี่ยง 

ไม่มีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และแนวทาง
การบริหารความเสี่ยง 

3 

ดา้นการเงนิ (Financial : F)  

 3. การบันทึกรายการและ
การควบคุมงบประมาณ 

มีการบันทึกรายการและการ
ควบคุมเงินงบประมาณถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน  

มีการบันทึกรายการและการ
ควบคุมเงินงบประมาณ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน แต่
บันทึกภายหลังการเบิกจ่าย  

ไม่มีการบันทึกรายการและการ
ควบคุมเงินงบประมาณหรือมี
การบันทึกแต่ไม่ถูกต้อง 

2 

ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ  ขอ้บังคบั (Compliance : C)    

4. การสอบทานความถูกต้อง
ของการปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบหลักเกณฑ์  

     เกี่ยวข้อง 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละด้าน 
ผ่านผู้บังคับบญัชาอย่างน้อย 
3 ล าดบั เสมอ 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ
ด้านแต่มีการผ่าน
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3 
ล าดับ เป็นบางครั้ง 

มีการสอบทานความถูกต้อง
โดยเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบเพียง
ผู้เดียวหรือไม่มีการสอบทาน
การใช้กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

3 

ดา้นการบรหิารความรู ้(Knowledge : K)  

 5. การพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับงานท่ี
ปฏิบัต/ิรับผดิชอบ  

บุคลากรทั้งหมดได้รับการ
พัฒนาท่ีตรงตามงาน  ท่ี
ปฏิบัต/ิรับผดิชอบ  

มีบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา
ตรงตามงานท่ีรบัผิดชอบ มี
เพียงร้อยละ ๖๐-๙๐ ของ
บุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมด  

มีบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาท่ี
ตรงตามงานท่ีรบัผิดชอบ  น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรที่
มีอยู่ทั้งหมด 

3 
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ตารางสรปุผลการวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่ง 
เพื่อวางแผนการตรวจสอบสอบของผูต้รวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 

 

ที ่ กิจกรรม/เรื่องทีม่โีอกาสเกิดความเสีย่ง 

ดา้
นก

ลย
ทุธ

 ์(S
tra

te
gic

 (S
)) 

ดา้
นก

าร
ปฏ

บิตั
งิา

น 
(O

pe
ra

tio
n 

(O
)) 

ดา้
นก

าร
เงนิ

 (F
ina

nc
ial

 (F
)) 

ดา้
นก

ฎร
ะเ

บยี
บ 

แล
ะข

อ้บ
งัค

บั 
(C

om
pl

ian
ce

 (C
)) 

 (K
no

wl
ed

ge
 M

an
ag

em
en

t (
K)

) 

คะแนน
ความเสีย่ง
คา่เฉลีย่ 

ระดบั
ความ
เสีย่ง 

1 ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 1 2 3 1 2 1.80 ปานกลาง 

2 ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพประจ าป ี2563 1 2 3 1 2 1.80 ปานกลาง 

3 ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี 
พ.ศ. 2563 

1 2 2 1 2 1.60 ต่ า 

4 ตรวจสอบการด าเนินการด้านการเงิน บญัชีและพัสดุของ
สถานศึกษา 

2 2 2 3 2 2.20* ปานกลาง 

5 ตรวจสอบและประเมินผลการจัดท างบการเงินของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2 2 1 3 2 2.00* ปานกลาง 

6 ตรวจสอบการด าเนินงานทางด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

2 3 3 2 2 2.40* มาก 

7 ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจา่ย
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

2 3 2 3 3 2.60* มาก 

 
* น าไปบรรจใุนการจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปถีดัไป 
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ตารางการจดัล าดบัความเสี่ยง 
เพื่อวางแผนการตรวจสอบสอบของผูต้รวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 

 
หนว่ยงาน กิจกรรม คะแนนความ

เสีย่ง 
(เฉลีย่) 

ระดบัความ
เสีย่ง 

ระดบัความ
เสีย่ง 

ส านกัปลดั ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 1.80 2 ปานกลาง 

ส านกัปลดั ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพประจ าปี 2563 1.80 2 ปานกลาง 

กองคลงั 
ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
พ.ศ. 2563 1.60 1 ต่ า 

กองคลงั 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดท างบการเงินของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.20 2 ปานกลาง 

กองการศกึษา 
ตรวจสอบการด าเนินการด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของ
สถานศึกษา 2.00 2 ปานกลาง 

กองสาธารณสขุฯ 
ตรวจสอบการด าเนินงานทางด้านการเงิน บัญชีและพสัดุ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 2.40 3 มาก 

กองชา่ง 
ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนตส์่วนกลาง และการ
เบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 2.60 3 มาก 
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การคดัเลอืกงาน/โครงการ/กจิกรรม 

เพือ่ก าหนดขอบเขตแผนการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 
 
 

หนว่ยงาน กิจกรรม ระดบั
ความเสีย่ง 

ประเภท
ความเสีย่ง 

หมายเหต ุ

ส านักปลัด ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย - SOFCK วางแผนใหม ่

กองคลัง 
ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 

ปานกลาง SOCK ความเสีย่งเดมิ 

กองการศึกษา 
ตรวจสอบการด าเนินการด้านการเงิน บญัชีและพัสดุของ
สถานศึกษา 

ปานกลาง SOFCK ความเสีย่งเดมิ 

กองสาธารณสุข 
ตรวจสอบการด าเนินงานทางด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

มาก SOFCK ความเสีย่งเดมิ 

ทุกส านัก/กอง 
ตรวจสอบการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและกระบวนการ
จ่ายเงิน 

- SOFCK วางแผนใหม ่

ทุกส านัก/กอง 
ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจา่ย
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

มาก SOFCK ความเสีย่งเดมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


