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การวิเคราะหค์วามเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  
ของหน่วยตรวจสอบภายใน  

เทศบาลต าบลท่าเกมม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว   
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่มาและความส าคัญ  
           ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  

รหัสมาตรฐานท่ี 2010 ก าหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบ
ตามผลการประเมินความเส่ียง เพื่อจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมท่ีจะท าการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ  

รหัสมาตรฐานท่ี 2020 ก าหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบ
และทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการปรับเปล่ียนแผนการตรวจสอบในรอบปีท่ีมีนัยส าคัญให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติในกรณีท่ีมีข้อจ ากัดของทรัพยากร 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องรายงานถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย  

การประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ เป็นการประเมินความเส่ียงของส่วนราชการ เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลพิจารณาว่าควรจะตรวจสอบหน่วยงานหรือกิจกรรมใดบ้างให้เหมาะสมกับทรัพยากรของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน อันจะเป็นการป้องกันความสูญเสีย/ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับส่วนราชการได้
ทันท่วงที 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบ ได้ครอบคลุมภารกิจท่ีส าคัญและเป็นไป
อย่างมีหลักเกณฑ์ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดท่ีมีอยู่ ท้ังนี้ ให้ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ด้าน
การเงิน และ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน  
2.  เพื่อสามารถวางแผนการตรวจสอบได้ตรงกับการภารกิจ/กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงในระดับมาก  
3. เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย 

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  

4. เพื่อให้เกิดการประสานงานความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ตรวจสอบและผู้รับตรวจ 
กระบวนการตรวจสอบ 
 
 
 
 

 

 

แผนตรวจสอบ แผนปฏิบตักิาร การตรวจสอบ 

ตดิตามตรวจสอบ รายงานผลการ

ตรวจสอบ 

หารือ/ปิดตรวจ 

ผลการประเมินความเสี่ยง 
ข้อตรวจสอบ 

ผลการประเมินความเสี่ยง 



การประเมินความเส่ียงเพื่อจัดท าแผนมีวิธีการ 4 ขั้นตอน ตามล าดับ ดังนี้ 
1. รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สภาพแวดล้อมและข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานและกิจกรรม เช่น ระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายใน ค าส่ังการมอบหมาย
งาน และมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ โครงสร้างอัตราก าลัง และกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2. ก าหนดปัจจัยเส่ียง/เนื้อหาในการประเมิน โดยการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ใช้เกณฑ์การประเมินความเส่ียงโดยก าหนดปัจจัย
เส่ียงขึ้น 5 ด้าน ตามแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส าหรับเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   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 าหนดระดับคะแนนในแต่ละด้านในการพิจารณาความเส่ียงไว้ดังนี้ 

3 หมายความว่า มีระดับความเส่ียงมาก  
2 หมายความว่า มีระดับความเส่ียงปานกลาง  
1 หมายความว่า มีระดับความเส่ียงต่ า 

3. วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีมีโอกาสเกิดความเส่ียง จากแผนตรวจสอบประจ าปี พ.ศ. 
2565 และจากการประเมินความเส่ียงจากงานให้ค าปรึกษา ตลอดจนถึงสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก
องค์กร น ามาประมวลผลให้ค่าคะแนนระดับการประเมินอยู่ระดับใด ซึ่งเกณฑ์แปรผลเฉล่ียทางสถิติของผลการ
วิเคราะห์ ก าหนดค่าไว้ดังนี้ 

2.33 – 3.00 หมายความว่า มีระดับความเส่ียงมาก  
1.68 – 2.32 หมายความว่า มีระดับความเส่ียงปานกลาง  
1.00 – 1.67 หมายความว่า มีระดับความเส่ียงต่ า 

หมายเหตุ ค่าพิสัย = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด)  
                                จ านวนช้ันท่ีแบ่ง 

= 3 – 2  
3  

= 0.67 
4.จัดล าดับความเส่ียงของงาน/โครงการ/กิจกรรม น าค่าเฉล่ียมาเรียงล าดับตามค่าคะแนนจากต่ าไป

หามาก และคัดเลือกงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีคะแนนความเส่ียงเฉล่ียต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป บรรจุไวใ้น
แผนการตรวจสอบประจ าปีถัดไป ร่วมกับงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาคัดเลือกใหม่ 
จากการประเมินความเส่ียงในการเข้าตรวจ ตามแผนตรวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และวิเคราะห์
จากสภาพแวดล้อมและการเปล่ียนของหน่วยงาน น าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายละเอียดมีดังนี้ 
 



เกณฑ์การประเมินความเส่ียง  
ของผู้ตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าเกษม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
กิจกรรม การตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประเด็นความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง/คะแนน คะแนน
ประเมิน ระดับต่ า =1 คะแนน ปานกลาง=2 คะแนน ระดับสูง=คะแนน 

ด้านกลยุทธ ์(Strategic : S)  
๑. นโยบายหรือค าสั่งใน
การปฏิบัติงาน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษรและเผยแพร่ให้
ทราบทั่วกัน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง ชัดเจน  
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ได้ 
เผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน 

นโยบายหรือค าสั่ง ไม่
ชัดเจน และไม่ได้ก าหนด
ไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร 

1 

ด้านการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ (Operation : O)  
๒. การวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง 

มีการจัดวางระบบควบคุม 
ภายใน และแนวทางการ 
บริหารความเสี่ยง โดย  
มีการประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในและ  
ความเสี่ยง 

มีการจัดวางระบบควบคุม 
ภายในและแนวทางการ 
บริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้ 
ประเมินผลการควบคุม 
ภายในและความเสี่ยง 

ไม่มีการจัดวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหารความ
เสี่ยง 

2 

ด้านการเงิน (Financial : F)  
๓. การบันทึกรายการ
และรายงานข้อมูลใน
การจัดท างบประมาณ 

การบันทึกรายการและ
รายงานข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณ ครบถ้วน 
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข 

การบันทึกรายการและ 
รายงานข้อมูลในการจัดท า 
งบประมาณ ครบถ้วน แต่มี 
การแก้ไข 1-2 แห่ง 

การบันทึกรายการและ
รายงาน 
ข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณ  
ครบถ้วน มีการแก้ไข 
มากกว่า  
2 แห่ง 

3 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : C)  
๔. การสอบทานความ
ถูกต้องของการ
ปฏิบัติงานตามกฎ  
ระเบียบหลักเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้อง 

มีการสอบทานความถูกต้อง 
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ
ด้าน ผ่านผู้บังคับบัญชา
อย่างน้อย 3 ล าดับ เสมอ 

มีการสอบทานความถูกต้อง 
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ 
ด้านแต่มีการผ่าน 
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3  
ล าดับ เป็นบางครั้ง 

มีการสอบทานความ
ถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเพียง 
ผู้เดียวหรือไม่มีการสอบ
ทานการใช้กฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

1 

ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge : K)  
๕. การพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน เก่ียวกับ
งานที่ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาท่ีตรงตามงาน ที ่
ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการ 
พัฒนาตรงตามงานที่ รับผิดชอบ 
ร้อยละ ๖๐-๙๐ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาท่ีตรงตามงาน
ที่รับผิดชอบ น้อยกว่า  
ร้อยละ ๖๐ 

2 

 
 

 



เกณฑ์การประเมินความเส่ียง  
ของผู้ตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าเกษม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
กิจกรรม ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

ประเด็นความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง/คะแนน คะแนน
ประเมิน ระดับต่ า =1 คะแนน ปานกลาง=2 คะแนน ระดับสูง=คะแนน 

ด้านกลยุทธ ์(Strategic : S)  
๑. นโยบายหรือค าสั่งใน
การปฏิบัติงาน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษรและเผยแพร่ให้
ทราบทั่วกัน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง ชัดเจน  
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ได้ 
เผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน 

นโยบายหรือค าสั่ง ไม่
ชัดเจน และไม่ได้ก าหนด
ไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร 

1 

ด้านการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ (Operation : O)  
๒. การวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง 

มีการจัดวางระบบควบคุม 
ภายใน และแนวทางการ 
บริหารความเสี่ยง โดย  
มีการประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในและ  
ความเสี่ยง 

มีการจัดวางระบบควบคุม 
ภายในและแนวทางการ 
บริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้ 
ประเมินผลการควบคุม 
ภายในและความเสี่ยง 

ไม่มีการจัดวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหารความ
เสี่ยง 

2 

ด้านการเงิน (Financial : F)  
๓. การบันทึกรายการ
และรายงานข้อมูลใน
การจัดท างบประมาณ 

การบันทึกรายการและ
รายงานข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณ ครบถ้วน 
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข 

การบันทึกรายการและ 
รายงานข้อมูลในการจัดท า 
งบประมาณ ครบถ้วน แต่มี 
การแก้ไข 1-2 แห่ง 

การบันทึกรายการและ
รายงาน 
ข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณ  
ครบถ้วน มีการแก้ไข 
มากกว่า  
2 แห่ง 

2 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : C)  
๔. การสอบทานความ
ถูกต้องของการ
ปฏิบัติงานตามกฎ  
ระเบียบหลักเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้อง 

มีการสอบทานความถูกต้อง 
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ
ด้าน ผ่านผู้บังคับบัญชา
อย่างน้อย 3 ล าดับ เสมอ 

มีการสอบทานความถูกต้อง 
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ 
ด้านแต่มีการผ่าน 
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3  
ล าดับ เป็นบางครั้ง 

มีการสอบทานความ
ถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเพียง 
ผู้เดียวหรือไม่มีการสอบ
ทานการใช้กฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

1 

ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge : K)  
๕. การพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน เก่ียวกับ
งานที่ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาท่ีตรงตามงาน ที ่
ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการ 
พัฒนาตรงตามงานที่ รับผิดชอบ 
ร้อยละ ๖๐-๙๐ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาท่ีตรงตามงาน
ที่รับผิดชอบ น้อยกว่า  
ร้อยละ ๖๐ 

2 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินความเส่ียง  
ของผู้ตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าเกษม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
กิจกรรม ตรวจสอบการด าเนินการด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา 

ประเด็นความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง/คะแนน คะแนน
ประเมิน ระดับต่ า =1 คะแนน ปานกลาง=2 คะแนน ระดับสูง=คะแนน 

ด้านกลยุทธ ์(Strategic : S)  
๑. นโยบายหรือค าสั่งใน
การปฏิบัติงาน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษรและเผยแพร่ให้
ทราบทั่วกัน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง ชัดเจน  
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ได้ 
เผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน 

นโยบายหรือค าสั่ง ไม่
ชัดเจน และไม่ได้ก าหนด
ไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร 

2 

ด้านการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ (Operation : O)  
๒. การวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง 

มีการจัดวางระบบควบคุม 
ภายใน และแนวทางการ 
บริหารความเสี่ยง โดย  
มีการประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในและ  
ความเสี่ยง 

มีการจัดวางระบบควบคุม 
ภายในและแนวทางการ 
บริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้ 
ประเมินผลการควบคุม 
ภายในและความเสี่ยง 

ไม่มีการจัดวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหารความ
เสี่ยง 

2 

ด้านการเงิน (Financial : F)  
๓. การบันทึกรายการ
และรายงานข้อมูลใน
การจัดท างบประมาณ 

การบันทึกรายการและ
รายงานข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณ ครบถ้วน 
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข 

การบันทึกรายการและ 
รายงานข้อมูลในการจัดท า 
งบประมาณ ครบถ้วน แต่มี 
การแก้ไข 1-2 แห่ง 

การบันทึกรายการและ
รายงาน 
ข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณ  
ครบถ้วน มีการแก้ไข 
มากกว่า  
2 แห่ง 

2 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : C)  
๔. การสอบทานความ
ถูกต้องของการ
ปฏิบัติงานตามกฎ  
ระเบียบหลักเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้อง 

มีการสอบทานความถูกต้อง 
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ
ด้าน ผ่านผู้บังคับบัญชา
อย่างน้อย 3 ล าดับ เสมอ 

มีการสอบทานความถูกต้อง 
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ 
ด้านแต่มีการผ่าน 
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3  
ล าดับ เป็นบางครั้ง 

มีการสอบทานความ
ถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเพียง 
ผู้เดียวหรือไม่มีการสอบ
ทานการใช้กฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

2 

ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge : K)  
๕. การพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน เก่ียวกับ
งานที่ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาท่ีตรงตามงาน ที ่
ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการ 
พัฒนาตรงตามงานที่ รับผิดชอบ 
ร้อยละ ๖๐-๙๐ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาท่ีตรงตามงาน
ที่รับผิดชอบ น้อยกว่า  
ร้อยละ ๖๐ 

3 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินความเส่ียง  
ของผู้ตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าเกษม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 กิจกรรม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดท างบการเงินของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง/คะแนน คะแนน
ประเมิน ระดับต่ า =1 คะแนน ปานกลาง=2 คะแนน ระดับสูง=คะแนน 

ด้านกลยุทธ ์(Strategic : S)  
๑. นโยบายหรือค าสั่งใน
การปฏิบัติงาน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษรและเผยแพร่ให้
ทราบทั่วกัน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง ชัดเจน  
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ได้ 
เผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน 

นโยบายหรือค าสั่ง ไม่
ชัดเจน และไม่ได้ก าหนด
ไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร 

2 

ด้านการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ (Operation : O)  
๒. การวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง 

มีการจัดวางระบบควบคุม 
ภายใน และแนวทางการ 
บริหารความเสี่ยง โดย  
มีการประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในและ  
ความเสี่ยง 

มีการจัดวางระบบควบคุม 
ภายในและแนวทางการ 
บริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้ 
ประเมินผลการควบคุม 
ภายในและความเสี่ยง 

ไม่มีการจัดวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหารความ
เสี่ยง 

2 

ด้านการเงิน (Financial : F)  
๓. การบันทึกรายการ
และรายงานข้อมูลใน
การจัดท างบประมาณ 

การบันทึกรายการและ
รายงานข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณ ครบถ้วน 
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข 

การบันทึกรายการและ 
รายงานข้อมูลในการจัดท า 
งบประมาณ ครบถ้วน แต่มี 
การแก้ไข 1-2 แห่ง 

การบันทึกรายการและ
รายงาน 
ข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณ  
ครบถ้วน มีการแก้ไข 
มากกว่า  
2 แห่ง 

1 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : C)  
๔. การสอบทานความ
ถูกต้องของการ
ปฏิบัติงานตามกฎ  
ระเบียบหลักเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้อง 

มีการสอบทานความถูกต้อง 
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ
ด้าน ผ่านผู้บังคับบัญชา
อย่างน้อย 3 ล าดับ เสมอ 

มีการสอบทานความถูกต้อง 
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ 
ด้านแต่มีการผ่าน 
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3  
ล าดับ เป็นบางครั้ง 

มีการสอบทานความ
ถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเพียง 
ผู้เดียวหรือไม่มีการสอบ
ทานการใช้กฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

3 

ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge : K)  
๕. การพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน เก่ียวกับ
งานที่ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาท่ีตรงตามงาน ที ่
ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการ 
พัฒนาตรงตามงานที่ รับผิดชอบ 
ร้อยละ ๖๐-๙๐ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาท่ีตรงตามงาน
ที่รับผิดชอบ น้อยกว่า  
ร้อยละ ๖๐ 

2 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินความเส่ียง  
ของผู้ตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าเกษม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 กิจกรรม ตรวจสอบการด าเนินงานทางด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลท่าเกษม 

ประเด็นความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง/คะแนน คะแนน
ประเมิน ระดับต่ า =1 คะแนน ปานกลาง=2 คะแนน ระดับสูง=คะแนน 

ด้านกลยุทธ ์(Strategic : S)  
๑. นโยบายหรือค าสั่งใน
การปฏิบัติงาน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษรและเผยแพร่ให้
ทราบทั่วกัน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง ชัดเจน  
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ได้ 
เผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน 

นโยบายหรือค าสั่ง ไม่
ชัดเจน และไม่ได้ก าหนด
ไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร 

2 

ด้านการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ (Operation : O)  
๒. การวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง 

มีการจัดวางระบบควบคุม 
ภายใน และแนวทางการ 
บริหารความเสี่ยง โดย  
มีการประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในและ  
ความเสี่ยง 

มีการจัดวางระบบควบคุม 
ภายในและแนวทางการ 
บริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้ 
ประเมินผลการควบคุม 
ภายในและความเสี่ยง 

ไม่มีการจัดวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหารความ
เสี่ยง 

3 

ด้านการเงิน (Financial : F)  
๓. การบันทึกรายการ
และรายงานข้อมูลใน
การจัดท างบประมาณ 

การบันทึกรายการและ
รายงานข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณ ครบถ้วน 
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข 

การบันทึกรายการและ 
รายงานข้อมูลในการจัดท า 
งบประมาณ ครบถ้วน แต่มี 
การแก้ไข 1-2 แห่ง 

การบันทึกรายการและ
รายงาน 
ข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณ  
ครบถ้วน มีการแก้ไข 
มากกว่า  
2 แห่ง 

3 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : C)  
๔. การสอบทานความ
ถูกต้องของการ
ปฏิบัติงานตามกฎ  
ระเบียบหลักเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้อง 

มีการสอบทานความถูกต้อง 
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ
ด้าน ผ่านผู้บังคับบัญชา
อย่างน้อย 3 ล าดับ เสมอ 

มีการสอบทานความถูกต้อง 
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ 
ด้านแต่มีการผ่าน 
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3  
ล าดับ เป็นบางครั้ง 

มีการสอบทานความ
ถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเพียง 
ผู้เดียวหรือไม่มีการสอบ
ทานการใช้กฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

2 

ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge : K)  
๕. การพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน เก่ียวกับ
งานที่ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาท่ีตรงตามงาน ที ่
ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการ 
พัฒนาตรงตามงานที่ รับผิดชอบ 
ร้อยละ ๖๐-๙๐ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาท่ีตรงตามงาน
ที่รับผิดชอบ น้อยกว่า  
ร้อยละ ๖๐ 

2 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินความเส่ียง  
ของผู้ตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าเกษม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

ประเด็นความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง/คะแนน คะแนน
ประเมิน ระดับต่ า =1 คะแนน ปานกลาง=2 คะแนน ระดับสูง=คะแนน 

ด้านกลยุทธ ์(Strategic : S)  
๑. นโยบายหรือค าสั่งใน
การปฏิบัติงาน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษรและเผยแพร่ให้
ทราบทั่วกัน 

มีนโยบายหรือค าสั่ง ชัดเจน  
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ได้ 
เผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน 

นโยบายหรือค าสั่ง ไม่
ชัดเจน และไม่ได้ก าหนด
ไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร 

2 

ด้านการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ (Operation : O)  
๒. การวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง 

มีการจัดวางระบบควบคุม 
ภายใน และแนวทางการ 
บริหารความเสี่ยง โดย  
มีการประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในและ  
ความเสี่ยง 

มีการจัดวางระบบควบคุม 
ภายในและแนวทางการ 
บริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้ 
ประเมินผลการควบคุม 
ภายในและความเสี่ยง 

ไม่มีการจัดวางระบบการ 
ควบคุมภายใน และ
แนวทางการบริหารความ
เสี่ยง 

3 

ด้านการเงิน (Financial : F)  
๓. การบันทึกรายการ
และรายงานข้อมูลใน
การจัดท างบประมาณ 

การบันทึกรายการและ
รายงานข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณ ครบถ้วน 
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข 

การบันทึกรายการและ 
รายงานข้อมูลในการจัดท า 
งบประมาณ ครบถ้วน แต่มี 
การแก้ไข 1-2 แห่ง 

การบันทึกรายการและ
รายงาน 
ข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณ  
ครบถ้วน มีการแก้ไข 
มากกว่า  
2 แห่ง 

2 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : C)  
๔. การสอบทานความ
ถูกต้องของการ
ปฏิบัติงานตามกฎ  
ระเบียบหลักเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้อง 

มีการสอบทานความถูกต้อง 
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ
ด้าน ผ่านผู้บังคับบัญชา
อย่างน้อย 3 ล าดับ เสมอ 

มีการสอบทานความถูกต้อง 
โดยผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ 
ด้านแต่มีการผ่าน 
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3  
ล าดับ เป็นบางครั้ง 

มีการสอบทานความ
ถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเพียง 
ผู้เดียวหรือไม่มีการสอบ
ทานการใช้กฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

3 

ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge : K)  
๕. การพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน เก่ียวกับ
งานที่ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาท่ีตรงตามงาน ที ่
ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการ 
พัฒนาตรงตามงานที่ รับผิดชอบ 
ร้อยละ ๖๐-๙๐ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาท่ีตรงตามงาน
ที่รับผิดชอบ น้อยกว่า  
ร้อยละ ๖๐ 

3 

 
 
 



ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง  
เพื่อวางแผนการตรวจสอบสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  

เทศบาลต าบลท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 

ที่ 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/เรื่องที่มีโอกาสเกดิความเสี่ยง 

 
 
 

 

       
 
 
 
 
คะแนน 
ความเสี่ยง 
ค่าเฉลี่ย 

 
 
 
 
 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

1 ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 1 2 3 1 2 1.80 ปานกลาง 

2 ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพประจ าปี 2564 1 2 3 1 2 1.80 ปานกลาง 

3 ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

1 2 2 1 2 1.60 ต่ า 

4 ตรวจสอบการด าเนินการด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
ของสถานศึกษา 

2 2 2 3 2 2.20* ปานกลาง 

5 ตรวจสอบและประเมินผลการจัดท างบการเงินของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 2 1 3 2 2.00* ปานกลาง 

6 ตรวจสอบการด าเนินงานทางด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลท่า
เกษม 

2 3 3 2 2 2.40* มาก 

7 ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการ
เบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

2 3 2 3 3 2.60* มาก 

* น าไปบรรจุในการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีถัดไป 
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ตารางการจัดล าดับความเส่ียง  

เพื่อวางแผนการตรวจสอบสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  
เทศบาลต าบลท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
หน่วยงาน 

 
กิจกรรม 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

(เฉลี่ย) 

ระดับความ
เสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ส านักปลัด ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 

1.80 2 ปานกลาง 

ส านักปลัด ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพประจ าปี 
2565 

1.80 2 ปานกลาง 

กองคลงั ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี 
พ.ศ. 2565 

1.60 1 ต่ า 

กองคลงั ตรวจสอบและประเมินผลการจัดท างบการเงิน
ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.20 2 ปานกลาง 

กองการศึกษา ตรวจสอบการด าเนินการด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุของสถานศึกษา 

2.00 2 ปานกลาง 

กองสาธารณสุขฯ ตรวจสอบการด าเนินงานทางด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลท่าเกษม 

2.40 3 มาก 

กองช่าง ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และ
การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

2.60 3 มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การคัดเลือกงาน/โครงการ/กิจกรรม  
เพื่อก าหนดขอบเขตแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลท่าเกมม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

หน่วยงาน กิจกรรม ระดับความ
เสี่ยง 

ประเภทความ
เสี่ยง 

หมายเหตุ 

ส านักปลัด ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

- SOFCK ความเสี่ยงเดิม 

กองคลงั ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน
ของหน่วยงาน ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

ปานกลาง SOFCK ความเสี่ยงเดิม 

กอง
การศึกษา 

ตรวจสอบการด าเนินการด้าน
การเงิน บัญชีและพัสดุของ 

สถานศึกษา 

ปานกลาง SOFCK ความเสี่ยงเดิม 

กอง
สาธารณสุข 

ตรวจสอบการด าเนินงานทางด้าน
การเงิน บัญชีและพัสดุของ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลท่าเกษม 

มาก SOFCK วางแผนใหม่ 

ทุกส านัก/
กอง 

ตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างและกระบวนการ 

จ่ายเงิน 

- SOFCK วางแผนใหม่ 

ทุกส านัก/
กอง 

ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์
ส่วนกลาง และการเบิกจ่าย 
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

มาก SOFCK วางแผนใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าสั่งเทศบาลต าบลท่าเกมม 
ท่ี 241/2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
----------------------------------------------- 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลต าบลท่าเกษม สามารถบริหารจัดการความเส่ียง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เส่ียง ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประกอบด้วย 
  1.  นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  ปลัดเทศบาล   ประธานกรรมการ 
  2.  นางศิริพร  ชาณชาติณรงค์  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
  3.  นายเฉลย  ธนะภูมิชัย   ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
  4.  นายณดนธ์  พรศิลป์   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 
  5.  นายสุริยา  ผลาหาญ   หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
  6.  นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก   รองปลัดเทศบาล  กรรมการ/เลขานุการ
    

  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ข้อ 5 ดังนี้ 

(๑)  จัดท าแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง 
(๓) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

2. คณะท างานบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  รองปลัดเทศบาล  ประธานคณะท างาน 
  2. นายเฉลย  ธนะภูมิชัย   ผู้อ านวยการกองช่าง  คณะท างาน 
  3. นางศิริพร  ชาณชาติณรงค์  ผู้อ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 
  4. นายสุริยา  ผลาหาญ   หัวหน้าส านักปลัด  คณะท างาน 
  5. นายชูศักดิ์   บุญมา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง คณะท างาน 
  6. นางสาวสุวรางค์  แสวงมงคล  นักทรัพยากรบุคคล  คณะท างาน 

7. นางสาวกุลนันท์   ปลอดแก่นทอง นักวิเคราะห์นโยบาย    คณะท างาน/เลขานุการ 
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  ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
(1) น านโยบาย ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของเทศบาลต าบล 

ท่าเกษม มาแปลงเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและน าเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบท่ีดีครบถ้วน โดยมี
การก าหนดกระบวนการด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นระบบ 

(2) วิเคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียงขององค์กรท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ 
ผลส าเร็จของเทศบาลต าบลท่าเกษม เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย 

(3) พิจารณาความเพียงของมาตรการการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การ
ปฏิบัติงาน 

บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดและด าเนินการบริหารความเส่ียงท่ียังคงเหลืออยู่ เพื่อก าหนดวิธีการ
ควบคุมป้องกันหรือลดความเส่ียงของเทศบาลต าบลท่าเกษม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการด าเนินงาน ลดความ
ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

(4) ติดตามผลการจัดการความเส่ียงขององค์กร โดยมีแผนงานท่ีชัดเจนสามารถบรรลุ
เป้าหมาย 

ในแผนงานได้ครบถ้วน มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเส่ียง ก าหนดเป้าหมายในเชิง
ระดับความรุนแรงท่ีคาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส 

(5) ก ากับให้มีการจัดท ารายงานผลการด า เนินงานการบริหารความเ ส่ียง  เสนอ
คณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง จัดท าและทบทวนแผนบริหารความเส่ียงประจ าปี ทบทวนคู่มือบริหารความเส่ียงของ
เทศบาลต าบลท่าเกษม เสนอนายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม เป็นรายไตรมาส 

(6) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มี
ระบบ 

Internet  เป็นช่องทางการส่ือสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ ค าส่ังและคู่มือการ
ปฏิบัติงานรวมท้ังข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงได้อย่างท่ัวถึงท้ังองค์กร 

(7) อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  30  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖4 
 

                       
      (นายวิเชียร   สุคนธประทีป) 
               นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 

   


