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ค าน า 
 

  การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของฝุายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงานและระบบควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้งานการตรวจสอบภายในประสบ
ความส าเร็จคือผู้บริหารน าผลผลิตของงานการตรวจสอบภายใน ไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี มีการจัดท าโครงการและงานต่างๆ ที่หลากหลายทุกๆ งานล้วน
มีความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานทั้งสิ้น และยังมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบ
ภายในจึงจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ โดยประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความส าคัญแก่องค์กรอย่างเป็นอิสระ
และเป็นกลาง ตลอดจนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหาร และควบคุมภายในของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
เกิดความคุ้มค่า และส่งเสริมให้ระบบการตรวจสอบภายในมีความเข้มแข็งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยทุธศาสตร ์และเป้าประสงค์  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

วิสัยทัศน ์
ค าพ้ีต าบลน่าอยู่  บูรณาการสิ่งแวดล้อม  พร้อมยึดหลักธรรมมาภิบาล น าการบริหาร มุ่งสู่ ความ มั่งคั่ง 

มั่นคง ยั่งยืน  

                                                 พันธกิจ 
                   
             1.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่     
          ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาอันดีของท้องถิ่น 

2.  การจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการบ ารุงรักษาระบบ สาธารณูปโภค    
อย่างเหมาะสม  

3.  จัดให้มีการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม  
4.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการ   
     ปกครอง  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
5.  การพัฒนาการให้บริการภาครัฐสู่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน  
6.  การส่งเสริมทักษะอาชีพขีดในการเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการในท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  1.1 การสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

1.2 การส่งเสริมสุขภาพ  อนามัย  กีฬา  และสวัสดิการสังคม 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            2.1  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ า ขุดลอกคลอง สะพาน และ 

โครงสร้างพื้นฐาน  
            2.2  การก่อสร้าง  ปรับปรุงและขยายเขตระบบประชา  

  2.3  การพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ 
 

          3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
            3.1  การส่งเสริมจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
            3.2  การแก้ปัญหาขยะและควบคุมน้ าเสียภายในชุมชน 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  4.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาบริการสาธารณะสู่ประชาชน 
  4.2  ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและพัฒนาความสามารถองค์กรในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
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 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.1  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การต่างๆ 
  5.2  การส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5.3  การส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของมารดาและทารก 
  5.4  การส่งเสริมมาตรการปูองกัน  เฝูาระวังและบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 
  5.5  การลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
  5.6  การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 

 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  6.1 การส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ 
  6.2 สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด าริฯ 

 

เป้าประสงค ์

1. คุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลค าพ้ีเพ่ิมขี้นอย่างต่อเนื่อง 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในต าบลค าพ้ี 

 3. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
 4. ชุมชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น   
 5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมข้ึน 
 6. ความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้น 
 7. ทักษะอาชีพของครัวเรือน  กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นภายในต าบลค าพ้ี 

                                         อ านาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) ไว้ดังนี้ 
มาตรา 67  มีหน้าที่ต้องท า ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
(๒) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๖) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ อาจจัดท ากิจกรรมใดๆ ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
(๒) ให้มแีละบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มแีละบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๔) ให้มแีละบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง 

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
(5) การสาธารณูปการ  
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(9) การจัดการศึกษา  
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
(14) การส่งเสริมกีฬา  
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
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(18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถาน อ่ืน  ๆ 
(24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  
(25) การผังเมือง  
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
(28) การควบคุมอาคาร  
(29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
(31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

อ านาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

1. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัด และ  มี
อ านาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า
แก่หน่วยรับตรวจ 

๒. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ
การด าเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  และการ
ก ากับดูแลที่ดี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 

 

นโยบายหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์  มีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม  โปร่งใส บริการให้ค าแนะน าปรึกษา โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความประหยัด  โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ   

2. ผู้ตรวจสอบภายในต้องค านึงถึงความส าคัญในการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 4 

พันธกิจ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็น

ที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานภายนอก 
2. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จากกรมบัญชีกลาง 
3. สนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรมีระบบการบริหารความเสี่ยง  ระบบการควบคุมภายใน  และระบบการ

ก ากับดูแลที่ดี  เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง  พ.ศ. 2561  มาตรา 79  ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

4. เป็นเครื่องมือของฝุายบริหาร ในการตรวจสอบการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งการปูองกันความเสียหาย การรั่วไหล และปูองกันการ
ทุจริตอันเกิดจากการด าเนินงานในองค์กร 

เป้าหมาย 
 “เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ  เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน” 

หลักการและเหตุผล  
หลักการและเหตุผล 

 

 หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการต่อฝุายบริหาร เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อ
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน และเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้ง
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลัก
จริยธรรม มาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

 

 การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) เป็นการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร มีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และการก ากับดูแล โดยผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ท าหน้าที่วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษา
จากกระบวนการตรวจสอบภายใน  ปัจจุบันการตรวจสอบภายในได้พัฒนาบทบาทและรูปแบบการตรวจสอบ โดย
มุ่งเน้นที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลภายนอก  จากการจับผิด  มาเป็นการส่งเสริมให้งานประสบความส าเร็จ
หรือเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร  
  

ดังค ากล่าวที่ว่า “ผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จในการปฏิบัติงานของท่าน (ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ)  
คือผลงานเรา (หน่วยตรวจสอบภายใน)” 

 

 ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี จึงต้องมีการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในระยะยาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4– ๒๕๖6  โดยการประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถวาง
แผนการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2000  รหัสย่อย 2010 การวางแผนการ
ตรวจสอบ  อย่างมีหลักเกณฑ์  มีประสิทธิภาพ  และมีความเหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ   โดยวางแผนการ
ตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง  เพื่อจัดล าดับความเสี่ยงตามความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรม  
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การประเมินความเสี่ยง 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 
 

ที ่

                 ปัจจัยเสี่ยง 
                    และเกณฑ์ความเสี่ยง 

 
           
    กิจกรรม 

 

 
 
 

ด้านกลยุทธ์ 

 
(S) 

 
 

ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 

 
(O) 

 
 
 

ด้านการเงิน 

 
(F) 

ด้าน 
กฎระเบียบ 

และ 
ข้อบังคับ 

 
(C) 

ด้านการ 
บริหารความรู ้

 

 
(K) 

 
 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

 
(เฉลี่ย) 

  

ส านักปลัด 
    

 
  

๑ งานบริหารงานทั่วไป  2 2 1 1 1 1.4 
๒ การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
3 1 

 
2 2 3 2.2 

๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพ (การเบิก-จ่าย 
กองทุนฯ/การบันทึกบัญชี)   

2 2 
 

2 2 2 2 

4 การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ 2 1 
 

1 2 2 2 

5 ตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากร 1 1 1 1 1 1 
  

กองคลัง 
      

6 การจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวัน 1 1 2 1 1 1.2 

7 สอบทานฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ 

1 1 1 1 1 1 

8 การเขียนสั่งจ่ายเช็ค 1 1 1 2 1 1.2 

9 ลูกหนี้เงินยืมราชการ 1 1 1 1 1 1 

10 การตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 1 1 1 1 1 1 

11 การควบคุมพัสดุ (วัสดุส านักงาน) 2 1 1 1 1 1.2 

12 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๓ 1 1 1 1 1 1 

13 การใช้ใบเสร็จรับเงิน 1 1 2 1 1 1.2 

14 การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2 2 1 2 1 1.6 

15 การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
(E-LAAS) 

1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 

 



/กองการศึกษา... 
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การประเมินความเสี่ยง 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 
 

ที ่

                      ปัจจัยเสี่ยง 
                    และเกณฑ์ความเสี่ยง 

 
    กิจกรรม 

 

 
 
 

ด้านกลยุทธ์ 

 
(S) 

 
 

ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 

 
(O) 

 
 
 

ด้านการเงิน 

 
(F) 

ด้าน 
กฎระเบียบ 

และ 
ข้อบังคับ 

 
(C) 

ด้านการ 
บริหารความรู ้

 

 
(K) 

 
 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

 
(เฉลี่ย) 

 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       
16 ด้านการด าเนินงานและการประเมิน

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
1 1 1 2 3 2 

17 การเบิกจ่ายฎีกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 3 3 3 3 3 
18 การรับเงิน-จ่ายเงิน  จัดท าบัญชี และการ

พัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 2 1 2 3 2 

 กองช่าง       
19 การขออนุญาตปลูกสร้างดัดแปลงรื้อถอน   1 1 2 1 2 1.4 
๒0 การควบคุมงานก่อสร้าง 1 1 1 1 3 1.4 
21 การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 3 3 1 3 3 1 

 งานสวัสดิการสังคม       
22 การข้ึนทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 1 1 2 1 1 1.2 
23 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 1 1 1 1 1 1 

24 การจัดท าทะเบียนคุมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพประจ าปีงบประมาณ 
 

1 1 1 2 2 1.4 

 
ตารางแปลงค่าคะแนนความเสี่ยงเป็นระดับความเสี่ยง 

คะแนนความเสี่ยง ล าดับความเสี่ยง 
๒.๓๓ – ๓.๐๐ สูง =  ๓ 

                  ๑.๖๘ – ๒.๓๒ ปานกลาง =  ๒ 
                    ๑.๐ – ๑.๖๗ ต่ า  =  ๑ 

 

 
หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงก าหนดเกณฑ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ที่พบเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ สูง กลาง ต่ า 
และให้คะแนนก ากับไว้ด้วย  ดังนี้ 
  ระดับสูง  = ๓ คะแนน 
  ระดับกลาง = ๒ คะแนน 
  ระดับต่ า  = ๑ คะแนน 



 
/การจัดล าดับ... 
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การจัดล าดับความเสี่ยง 
 

หน่วยงาน 
 

กิจกรรม 
คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

(เฉลี่ย) 

 
ระดับความ

เสี่ยง 

 
ล าดับ

ความส าคัญ 
 

งานการศึกษา  การเบิกจ่ายฎีกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ๓ ๑ 
ส านักปลัด กองทุนหลักประกันสุขภาพ (การเบิก-จ่าย กองทุนฯ/

การบันทึกบัญชี)   
๒ ๒ ๒ 

ส านักปลัด การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒ ๒ ๓ 

ส านักปลัด การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ ๒ ๒ ๔ 
งานการศึกษา ด้านการด าเนินงานและการประเมินโครงการที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
๒ ๒ ๕ 

งานการศึกษา การรับเงนิ-จ่ายเงิน จัดท าบัญชี  และการพัสดุ  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒ ๒ ๖ 

กองช่าง การควบคุมงานก่อสร้าง ๑ ๑ ๗ 
กองคลัง การสอบทานฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน

นอกงบประมาณ 
๑ ๑ ๘ 

กองคลัง การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๑ ๑ ๙ 
งานสวัสดิการ

สังคม 
การจัดท าทะเบียนคุมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพประจ าปีงบประมาณ 

๑ ๑ ๑๐ 

กองคลัง การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๓ ๑ ๑ ๑๑ 
กองคลัง การตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง ๑ ๑ ๑๒ 
กองคลัง การควบคุมพัสดุ (วัสดุส านักงาน) ๑ ๑ ๑๓ 

ส านักปลัด การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ๑ ๑๔ 
งานสวัสดิการ

สังคม 
การข้ึนทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ๑ ๑ ๑๕ 

กองคลัง การจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวัน ๑ ๑ ๑๖ 
กองช่าง การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ๑ ๑ ๑๗ 
กองคลัง การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ ๑ ๑ ๑๘ 

ส านักปลัด ตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากร ๑ ๑ ๑๙ 
กองคลัง การใช้ใบเสร็จรับเงิน ๑ ๑ ๒๐ 
กองคลัง การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  

(E-LAAS) 
๑ ๑ ๒๑ 

งานสวัสดิการ
สังคม 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ๑ ๑ ๒๒ 

กองคลัง การเขียนสั่งจ่ายเช็ค ๑ ๑ ๒๓ 
กองช่าง การขออนุญาตปลูกสร้างดัดแปลงรื้อถอน   ๑ ๑ ๒๔ 
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คะแนนความเสี่ยง ล าดับความเสี่ยง 
๒.๓๓ – ๓.๐๐ สูง 

                  ๑.๖๘ – ๒.๓๒ ปานกลาง 
                    ๑.๐ – ๑.๖๗ ต่ า 

 
หมายเหตุ : น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดล าดับความเสี่ยงและน าไปใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
แผนการตรวจสอบระยะยาว 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔  ถึง  พ.ศ. ๒๕6๖   
วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.  เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
  ๓.  เพ่ือให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันกาล 
  ๔.  เพ่ือเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจรับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อก าหนด การบริหาร และการปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจที่
จะตรวจสอบมีท้ังสิ้น จ านวน   3   หน่วย  รวม  ๒4  กิจกรรม  โดยแบ่งตรวจสอบเป็น  ๓  ปี  ดังนี ้
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ  3  หน่วย  รวม   ๑0   กิจกรรม 
  ๑.  ส านักปลัด  ตรวจสอบ  ๓  กิจกรรม  ได้แก่ 
       ๑) กองทุนหลักประกันสุขภาพ (การเบิก-จ่าย กองทุนฯ/การบันทึกบัญชี)   
       ๒) การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๓) การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ 
  ๒.  กองคลัง  ตรวจสอบ  ๔  กิจกรรม  ได้แก่ 
       ๑) การสอบทานฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
           ๒) การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
       ๓) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๓ 
       ๔) การตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  ๓.  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตรวจสอบ  1  กิจกรรม  ได้แก่ 
       1) การเบิกจ่ายฎีกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๔.  กองช่าง  ตรวจสอบ  ๑  กิจกรรม  ได้แก่ 
       ๑) การควบคุมงานก่อสร้าง 
  ๕.  งานสวัสดิการสังคม  ตรวจสอบ  ๑  กิจกรรม  ได้แก่ 
           ๑) การจัดท าทะเบียนคุมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจ าปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ  3  หน่วย  รวม  7  กิจกรรม 
  ๑.  ส านักปลัด  ตรวจสอบ  ๑  กิจกรรม  ได้แก่ 
       ๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒.  กองคลัง  ตรวจสอบ  ๓  กิจกรรม  ได้แก่ 
       ๑) การควบคุมพัสดุ (วัสดุส านักงาน) 
       ๒) การจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวัน 
       ๓) การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ 
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           3.  งานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตรวจสอบ  1  กิจกรรม  ได้แก่ 
       1) การรับเงิน-จ่ายเงิน จัดท าบัญชี จัดท าบัญชี และการพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           4.  กองช่าง  ตรวจสอบ  1  กิจกรรม  ได้แก่ 
       ๑) การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
  5.  งานสวัสดิการสังคม  ตรวจสอบ  ๑  กิจกรรม  ได้แก่ 
           ๑) การข้ึนทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ  ๓  หน่วย  รวม  7  กิจกรรม 
  ๑.  ส านักปลัด  ตรวจสอบ   ๑  กิจกรรม  ได้แก่ 
                 ๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากร 
  ๒.  กองคลัง  ตรวจสอบ  ๓  กิจกรรม  ได้แก่ 
       ๑) การใช้ใบเสร็จรับเงิน 
       ๒) การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) 
       ๓) การเขียนสั่งจ่ายเช็ค 
  3.  งานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตรวจสอบ  1  กิจกรรม  ได้แก่ 
       1) ด้านการด าเนินงานและการประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
  4.  กองช่าง  ตรวจสอบ  1  กิจกรรม  ได้แก่ 
       1) การขออนุญาตปลูกสร้างดัดแปลงรื้อถอน    
  5.  งานสวัสดิการสังคม  ตรวจสอบ  ๑  กิจกรรม  ได้แก่ 
           ๑) การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

หน่วยรับตรวจ 
 

กิจกรรมที่ตรวจ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ/จ านวนคนวัน  

รวม 
จ านวนคนวัน ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

ส านักปลัด การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่ า  20  20 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (การเบิก-
จ่าย กองทุนฯ/การบันทึกบัญชี)   

กลาง 10   10 

การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลาง 20   20 

การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ กลาง 10   10 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากร ต่ า   30 30 

กองคลัง การจัดท ารายงานสถานะการเงิน
ประจ าวัน 

ต่ า  30  30 

สอบทานฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ 

ต่ า 40/20   40 

การเขียนสั่งจ่ายเช็ค ต่ า   20 20 
ลูกหนี้เงินยืมราชการ ต่ า  30  30 
การตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง ต่ า 10   10 
การควบคุมพัสดุ (วัสดุส านักงาน) ต่ า  20  20 
การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๓ ต่ า 20   20 
การใช้ใบเสร็จรับเงิน ต่ า   20 20 
การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ต่ า 20   20 

การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
(E-LAAS) 

ต่ า   30 30 

งานการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ด้านการด าเนินงานและการประเมิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

กลาง 20   20 

การเบิกจ่ายฎีกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สูง   30 30 
การรับเงนิ-จ่ายเงิน จัดท าบัญชี   
และการพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กลาง  30  30 

กองช่าง การขออนุญาตปลูกสร้างดัดแปลงรื้อ
ถอน   

ต่ า   20 20 

การควบคุมงานก่อสร้าง ต่ า 20   20 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ต่ า  20  20 
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หน่วยรับตรวจ 
 

กิจกรรมที่ตรวจ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ/จ านวนคนวัน  

รวม 
จ านวนคนวัน ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

งานสวัสดิการ
สังคม 

การข้ึนทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
คนพิการ 

ต่ า  20  20 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ต่ า 20   20 
การจัดท าทะเบียนคุมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพประจ าปีงบประมาณ 

ต่ า   20 20 

รวมจ านวนคนที่ใช้ในการตรวจสอบ 190 170 170 530 
 
 

การบริหารความเสี่ยงในการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการบริหารจัดการองค์กร 
ใน  5  ดา้น  ดังนี้ 
 

1. ด้านกลยุทธ  (Strategic : S) 
2. ด้านการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน  (Operation : O) 
3. ด้านบริหารความรู้ ( Knowledge : K)    
4. ดา้นการเงิน (Financial : F) 
5. ดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance : C ) 
 

ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S) 
- ก าหนดกลยุทธ์ผิดพลาดไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
- กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรได้ 
- กลยุทธ์ขององค์กรขาดการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์ 
 

ด้านการด าเนนิงาน  (Operation : O) 
- คุณภาพของระบบการควบคุมภายใน 
- กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน 
- การกระจายสถานที่  ขนาด  และจ านวนหน่วยงาน/กิจกรรม 
- ผลการปฏิบัติงานตามแผน 
- การเปลี่ยนแปลงระบบงานที่ส าคัญ 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
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ด้านการบริหารความรู้  ( Knowledge : K) 
-  ความรูความสามารถของผู้บริหาร 
-  ความรูความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
 

ด้านการเงิน  (Financial : F) 
-  งบประมาณ 
-  ขนาดของรายได้ 
-  ขนาดของค่าใช้จา่ย 
 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับ  (Compliance : C ) 
-  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
-  ผลการประเมิน/ตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน และ ภายนอก 
 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ ์
 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การตรวจสอบ 

จัดท ากระดาษ
ท าการประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือ
วางแผนการ
ตรวจสอบ    
โดยก าหนด
ปัจจัยความเสี่ยง 
และวิเคราะห์
ความเสี่ยง 
ระดับกิจกรรม
และโครงการ 
และน ามา
จัดล าดับ
ความส าคัญ 
ของกิจกรรม   
ที่จะตรวจสอบ
ประจ าปี 
 

จัดท ารายละเอียด
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบโดย
แสดงถึงกิจกรรม
การตรวจสอบ 
และวัตถุประสงค์
ของการตรวจสอบ 

จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานของ
กิจกรรมตรวจสอบ
แยกเป็นแต่ละเรื่อง 
เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100 ของ
การจัดท ากระดาษ
ท าการที่เกี่ยวข้อง
กับงานท่ีตรวจสอบ
แล้วเสร็จ และน า
ข้อมูลมาประกอบ 
การเขียนรายงาน
ผลการตรวจสอบ 

จัดท ารายงานผล 
การตรวจสอบ    
แล้วเสร็จและเสนอ
รายงานต่อปลัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบล  เพ่ือเสนอ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือทราบ 
และพิจารณา
ด าเนินการ  
แจ้งหน่วยรับตรวจ
รับทราบหรือ
พิจารณาด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 

1. ผู้บริหารรับทราบข้อมูลทางรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและ
ทันการณ ์

2. หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง  ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพียงพอ และสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ภายใต้การก ากับดูแลที่ดี 

3. ข้อมูลการด าเนินงานในการอนุมัติ  อนุญาต  เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการเงินบัญชีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพ้ี  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  และเชื่อถือได้ 

 

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 

  นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 

  -ไม่มี- 
 

 
       (ลงชื่อ)           ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
       (นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล) 
          นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
 

  
       (ลงชื่อ)           ผู้ตรวจทานแผนตรวจสอบ 
       (นางสาวมุกดาวรรณ  แสนศิริ) 
           รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
 

 
 

 
 

        (ลงชื่อ)           ผู้เห็นชอบแผนตรวจสอบ 
          (นางปรีดาวัลย์  บางทราย) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
 
 

 
 
         (ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติแผนตรวจสอบ 
           (นายศิวเรศ  น้อยเภา) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
            วันที่  30  เดือน กันยายน  2563 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
หลักการ 
 การตรวจสอบภายใน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงาน ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพ้ี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาด และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนส าคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนดโดยฝุาย
ผู้บริหาร สามารถน าแผนการตรวจสอบมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการก าหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่
ถูกต้อง และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้นการจัดแผนการ
ตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะท าให้
การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ  
  นอกจากนี้ การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ         
พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี     

และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ รวมถึงนโยบายที่ก าหนดหรือไม่ 
3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง

แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหรือตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ

(ส านัก/กอง) ว่าเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการและเป็นไปตามหลักของการ
บริหารกิจการที่ดีหรือไม่ ตลอดจนยังสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติ
ราชการต่างๆให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัด 
คุ้มประโยชน์ รวมทั้งช่วยปูองกันและสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้มีการรั่วไหล การสูญเสีย หรือไม่ให้เกิดความ
เสียหายกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ได ้

5. เพ่ือช่วยกระตุ้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้มีความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมี
ความละเอียด รอบคอบมากยิ่งขึ้น  

6. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้บริหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบข้อบกพร่องที่ตรวจ 
พบหรือปัญหาที่มาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็น 
ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์  
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ขอบเขตของงานตรวจสอบ 
 

 ขอบเขตของการตรวจสอบภายในครอบคลุมถึง การตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี และการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยรับตรวจซึ่งรวมถึง 
 ๑.  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง  
 ๒.  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ก าหนด เพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงเปูามาย วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพ้ี  
 ๓.  สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงิน การคลัง 
 ๔.  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้เหมาะสมกับ
ประเภทของทรัพย์สินนั้น 
 ๕.  ประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
 ๖.  วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
 

หน่วยรับตรวจประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 จ านวน  3  ส่วนงาน  (ส านัก/กอง)  ได้แก่ 
 1.  ส านักปลัด 
 2.  กองคลัง 
 3.  กองช่าง 
 

 (รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ) 

วิธีการตรวจสอบ 
 ๑.  การสุ่ม 
 ๒.  การตรวจนับ 
 ๓.  การค านวณ 
 ๔.  การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง) 
 ๕.  ตรวจสอบการผ่านรายการ 
 ๖.  การสอบทาน 
 ๗.  การณ์สังเกตการณ์ 
 ๘.  การสัมภาษณ์ 
 ๙.  การยืนยัน 
 ๑๐.  การทดสอบการบวกเลข 
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ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ  
 (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕6๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕6๔) 
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
 ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖๔ 
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
งบประมาณ 
 เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
 ๑.  อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน  
 ๒.  จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
 ๓.  จัดเตรียมรายละเอียด แผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์
ในการตรวจสอบ 
 ๔.  จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็น
ปัจจุบัน  พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
 ๕.  ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 ๖.  ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆที่ผู้บริหารสั่งให้ปฏิบัติใน
กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจกระท าโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ตรวจสอบรายงาน
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสังเกตการณ์ตามควรแก่กรณ ี
  

 

                                 (ลงชื่อ)                           ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ 
  (นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
     
 

      (ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจทานแผนตรวจสอบ 
     (นางสาวมุกดาวรรณ  แสนศิริ) 

    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
 

 
       (ลงชื่อ)                 ผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบ 

       (นางปรีดาวัลย์  บางทราย) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 

 
 

       (ลงชื่อ)                  ผู้อนุมัติแผนตรวจสอบ 
        (นายศิวเรศ  น้อยเภา) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
 

 
หมายเหตุ  แผนการตรวจสอบ วันที่  ระยะเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ความจ าเป็น            
ตามนโยบายและอัตราก าลังที่มีอยู่ 
 
 



/สรุประยะเวลา... 
 

-18- 
 

สรุประยะเวลาการตรวจสอบ งวด/กิจกรรม 
 

งวดเดือน กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ 

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  (ปค.6) 
 
 

งวดเดือน กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เกณฑ์การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 

งวดเดือน กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ การจัดท าทะเบียนคุมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจ าปีงบประมาณ 

 
 

งวดเดือน กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
มกราคม ๒๕๖๔ กองทุนหลักประกันสุขภาพ (การเบิก-จ่าย กองทุนฯ/การบันทึกบัญชี)   

 
 

งวดเดือน กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ การเบิกจ่ายฎีกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

งวดเดือน กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
มีนาคม  ๒๕๖๔ การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 
 

งวดเดือน กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
เมษายน  ๒๕๖๔ การตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

 
 
 

งวดเดือน กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๔ การสอบทานฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

 
 
 
 
 



/งวดเดือน... 
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งวดเดือน กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ การควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

งวดเดือน กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๔ การสอบทานฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

 
 

งวดเดือน กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
สิงหาคม  ๒๕๖๔ การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๓ 

 
 

งวดเดือน กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
กันยายน  ๒๕๖๔ การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

/รายละเอียด... 
-20- 

 
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

ส านักงานปลัด 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ 
 
 
๒. การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
๓. กองทุนหลักประกันสุขภาพ (การเบิกจ่าย 
กองทุน/การบันทึกบัญชี) ปี๒๕๖๓ 
 
 
 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 
 

๑ ครั้ง/ปี 
  
 

๑ ครั้ง/ปี  
 
 
 
 
 
 

5 ต.ค.– 19 ต.ค.๖๓ 
 
 

๒ พ.ย. – 27 พ.ย.๖๓ 
 
 

๑๑ ม.ค. – 22 ม.ค.๖๔ 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

 
นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 
 
 

นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



/รายละเอียด... 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  256๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
กองคลงั 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
จ านวนครั้ง/ปี 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง 
 

๑. การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 
 
๒. การตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 
 
๓. การสอบทานฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ 
  
 
๔. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๓ 
        

1 ครั้ง/ป ี
 
 

๑ ครั้ง/ป ี
 
 

๒ ครั้ง/ป ี
 
 
 

๑ ครั้ง/ป ี
 
 

๘ มี.ค. – 2 เม.ย.๖๔ 
 
 

๕ เม.ย. – ๒๒ เม.ย.๖๔ 
 
 

๒๙ เม.ย. – ๓๑ พ.ค.๖๔ 
๑ ก.ค.- ๓๐ ก.ค๖๔ 

 
 

๙ ส.ค.- ๒๓ ส.ค๖๔ 
 

นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

 
นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 
 

นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

 
 

นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

 
 

 
 
 

 
 



/รายละเอียด... 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  256๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
จ านวนครั้ง/ปี 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองช่าง 
 

 
 

งานการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 

งานสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 

๑. การควบคุมงานก่อสร้าง 
 
 
 
๑. การเบิกจ่ายฎีกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
๑. การจัดท าทะเบียนคุมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน 
เบี้ยยังชีพประจ าปีงบประมาณ 

 

๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 

๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 

๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 

2 มิ.ย.- 30 มิ.ย.๖๔ 
 
 
 

1 ก.พ. – 1 มี.ค. ๖๔ 
 
 
 
 
 

1 ธ.ค.– 30 ธ.ค. 64 
 
 
 

นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

 
 

นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

 
 
 
 
 

นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

 

 
 
 



 
/รายละเอียด... 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  256๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
จ านวนครั้ง/ปี 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 
 

๑. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้
ตรวจสอบภายใน  (ปค.6) 
 
 
2. การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ 2565 

๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 

๑ ครั้ง/ป ี
 
 

ต.ค. 64 
 
 
 

ก.ย. ๖๔ 
 
 
 

นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

 
 

นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


