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1 ส านกังานการฌาปนกจิสงเคราะหข์้าราชการ ลูกจ้าง และพนกังาน 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

ราชการกระทรวงมหาดไทย 10 2. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

- คร้ังที่ 1 (การเงิน การบญัชี และงบดุล)
- คร้ังที่ 2 (การเงินและการบญัชี)

20
2 กองทุนสวัสดิการส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

- การเงิน การบญัชี และงบดุล 10 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

20
3 กองทุนส่งเสริมและสงเคราะหพ์ลเมอืงดีกระทรวงมหาดไทย 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

- การเงิน การบญัชี และงบดุล 10 2. นางสาวชณัธฐา ชูมั่น

20
4 การปฏบิติัการตามมาตรการแกไ้ขปญัหาหนีค่้าสาธารณูปโภคค้างช าระ 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

ของส่วนราชการ 10 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

- ไตรมาสที่ 4 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
- ไตรมาสที่ 1 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
- ไตรมาสที่ 2 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
- ไตรมาสที่ 3 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

20
5 กองคลัง สป.มท. สูง 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

- คร้ังที่ 1 10 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

- คร้ังที่ 2 10 3.             - วา่ง -

10 4. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

10 5. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

50

ระยะเวลา

การตรวจสอบดา้นการเงินการบัญชแีละการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด (Financial & Compliance)

ขอบเขตการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับ

ความเส่ียง
จ านวน
คน/วนั

ผู้รับผิดชอบล าดับ หนว่ยรับตรวจ/กจิกรรมที่ตรวจสอบ



ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

ระยะเวลาระดับ
ความเส่ียง

จ านวน
คน/วนั

ผู้รับผิดชอบล าดับ หนว่ยรับตรวจ/กจิกรรมที่ตรวจสอบ

6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต 3 (นครปฐม) สูง 5 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

5 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

5 3.             - วา่ง -

5 4. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

5 5. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

25
7 ส านกับริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

- กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม) สูง 10 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

- กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2 (เชียงราย) สูง 10 3.             - วา่ง -

10 4. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

10 5. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

50
8 กรมจังหวัด 20 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

- จังหวัดเชียงราย สูง 20 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

- จังหวัดพะเยา สูง 20 3.             - วา่ง -

- จังหวัดแพร่ สูง 20 4. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

- จังหวัดนา่น สูง 20 5. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

- จังหวัดพิษณุโลก สูง
- จังหวัดตาก สูง
- จังหวัดลพบรีุ สูง
- จังหวัดชัยภมิู สูง
- จังหวัดปราจีนบรีุ สูง
- จังหวัดกระบี่ สูง
- จังหวัดพัทลุง สูง

100



ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

ระยะเวลาระดับ
ความเส่ียง

จ านวน
คน/วนั

ผู้รับผิดชอบล าดับ หนว่ยรับตรวจ/กจิกรรมที่ตรวจสอบ

9 ส านกังานจังหวัด 20 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

- ส านกังานจังหวัดนครปฐม สูง 20 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

- ส านกังานจังหวัดเชียงราย สูง 20 3.             - วา่ง -

- ส านกังานจังหวัดพะเยา สูง 20 4. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

- ส านกังานจังหวัดแพร่ สูง 20 5. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

- ส านกังานจังหวัดนา่น สูง
- ส านกังานจังหวัดพิษณุโลก สูง
- ส านกังานจังหวัดตาก สูง
- ส านกังานจังหวัดลพบรีุ สูง
- ส านกังานจังหวัดชัยภมูิ สูง
- ส านกังานจังหวัดปราจีนบรีุ สูง
- ส านกังานจังหวัดกระบี่ สูง
- ส านกังานจังหวัดพัทลุง สูง

100

1 โครงการกอ่สร้างทางจักรยานเพื่อสนบัสนนุการท่องเที่ยวศิลปะ สูง 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

ทวารวดี งบประมาณป ีพ.ศ. 2561 วงเงิน 62,720,000 บาท 10 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

(งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1) หนว่ยรับตรวจ แขวงทางหลวง 10 3.             - วา่ง -

ชนบทนครปฐม 10 4. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

10 5. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

50

การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit)



ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

ระยะเวลาระดับ
ความเส่ียง

จ านวน
คน/วนั

ผู้รับผิดชอบล าดับ หนว่ยรับตรวจ/กจิกรรมที่ตรวจสอบ

2 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และแสดงสินค้านานาชาติกลุ่ม สูง 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

ประเทศ GMS งบประมาณป ีพ.ศ. 2560 วงเงิน 36,658,000 บาท 10 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

(งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2) หนว่ยรับตรวจ ส านักงาน 10 3.             - วา่ง -

โยธาธิการและผังเมอืงจงัหวัดเชยีงราย 10 4. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

10 5. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

50

1 ตรวจสอบระบบสารสนเทศ 1 ระบบ 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

10 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

10 3.             - วา่ง -

10 4. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

10 5. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

50

1 ประเมนิระบบการควบคุมภายในของหนว่ยรับตรวจมรีะบบการควบคุม 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

ภายในเพียงพอเหมาะสมในการปอ้งกนัการทุจริต 10 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

10 3.             - วา่ง -

10 4. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

10 5. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

50

การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information technology)

การตรวจสอบดา้นการปฏบิัตงิาน (Operation Audit)



ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

ระยะเวลาระดับ
ความเส่ียง

จ านวน
คน/วนั

ผู้รับผิดชอบล าดับ หนว่ยรับตรวจ/กจิกรรมที่ตรวจสอบ

1 งานใหค้ าปรึกษาเกีย่วกบัระเบยีบการเงิน การบญัชี การพัสดุ 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

การบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน การปรับปรุง 10 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

การปฏบิติังานในองค์กร 10 3.             - วา่ง -

10 4. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

10 5. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

50

1 งานทบทวนกฎบตัร 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

10 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

20

2 งานสรุปผลและรายงานผลตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

งบประมาณ 10 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

20

3 งานสรุปผลงานสนบัสนนุตัวชีว้ัด ตามค ารับรองการปฏบิติัราชการ 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

ประจ าปงีบประมาณ 10 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

10 3.             - วา่ง -

10 4. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

10 5. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

50

งานอ่ืน ๆ

การให้ค าปรึกษา
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ระยะเวลาระดับ
ความเส่ียง

จ านวน
คน/วนั

ผู้รับผิดชอบล าดับ หนว่ยรับตรวจ/กจิกรรมที่ตรวจสอบ

4 งานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปขีองกลุ่มงานตรวจสอบภายใน 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

ระดับกรม 10 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

10 3.             - วา่ง -

10 4. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

10 5. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

50
5 งานการประเมนิตนเองของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

ตามแบบกรมบญัชีกลาง 10 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

10 3.             - วา่ง -

10 4. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

10 5. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

50
6 งานสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของส านกังานปลัด 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

กระทรวงมหาดไทย (ปค. 6) 10 2. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

20
7 งานประเมินองค์ประกอบและผลการควบคุมภายในของกลุ่มงาน 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

ตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. (ปค. 4 , ปค. 5) 10 2. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

20
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ระยะเวลาระดับ
ความเส่ียง

จ านวน
คน/วนั

ผู้รับผิดชอบล าดับ หนว่ยรับตรวจ/กจิกรรมที่ตรวจสอบ

8 งานสนบัสนนุการจัดท าตัวชีว้ัดตามค ารับรองการปฏบิติัราชการ 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

ประจ าปงีบประมาณ ของ สป.มท. 10 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

10 3.             - วา่ง -

10 4. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

10 5. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

50
9 งานจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว 4 ป ี(2564 - 2567) 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

และแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี2564 10 2. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

20

10 งานส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้เสีย 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

10 2. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

20

11 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2564 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

10 2. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

20

12 งานการจัดท าการถ่ายทอดตัวชีว้ัดและเปา้หมายระดับองค์กรสู่ระดับ 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

องค์กรสู่ระดับหนว่ยงาน (DPA) ของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน 10 2. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

ระดับกรม สป.มท.

20
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ระยะเวลาระดับ
ความเส่ียง

จ านวน
คน/วนั

ผู้รับผิดชอบล าดับ หนว่ยรับตรวจ/กจิกรรมที่ตรวจสอบ

13 งานการจัดท าการถ่ายทอดตัวชีว้ัดและเปา้หมายระดับหนว่ยงาน 10 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

สู่ระดับบคุคล (IPA) ตามรอบการประเมนิ จ านวน 2 คร้ัง ของกลุ่มงาน 10 2. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

ตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. 20

14 งานการพัฒนาบคุลากรของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม 20 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

ด้านการตรวจสอบและด้านอืน่ ๆ 20 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

20 3.             - วา่ง -

20 4. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

20 5. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

100

15 งานอืน่ ๆ ที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย 15 1. นางสาวยุพยงค์ บญุหาว

15 2. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

15 3.             - วา่ง -

10 4. นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข

10 5. นางสาวชณัธฐา ธรีวฒันหรัิญ

65

1,200

1. ตรวจสอบส านกังานการฌาปนกจิสงเคราะหข์้าราชการและลูกจ้างกระทรวงมหาดไทย ตามข้อบงัคับการฌาปนกจิสงเคราะหข์้าราชการ ลูกจ้าง และพนกังานราชการ กระทรวงมหาดไทย พ .ศ.2552

2. ตรวจสอบกองทุนสวัสดิการส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามระเบยีบส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน ส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ .ศ. 2548

3. ตรวจสอบกองทุนส่งเสริมและสงเคราะหพ์ลเมอืงดี ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและสงเคราะหพ์ลเมอืงดี พ .ศ. 2546

หมายเหตุ

รวมจ านวนคนวัน


