
แผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
********************************************** 

หลักการ 
  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  เป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 จากมาตรฐาน  
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้น โดยจัดท าไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยตรวจ ระยะเวลาใน
การตรวจสอบแต่ละเรื่อง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และเพ่ือให้งานตรวจสอบ
ด าเนินไปอย่างราบรื่น ทันตามก าหนดเวลา  
 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
  1.1  เพ่ือสอบทานความ ถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ  ทางด้านการเงิน  การบัญชี  
และด้านอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง  
  1.2  เพ่ือ สอบทาน การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย   ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ค าสั่ง  มตคิณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่ก าหนด 
  1.3  เพ่ือสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและ
เหมาะสม 
  1.4  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไข  
การบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  
ขอบเขตของงานตรวจสอบ 
  1.   หน่วยรับตรวจ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน  13  หน่วยรับตรวจ   
ประกอบด้วย 
       1.1)   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย 
       1.2)   กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
       1.3)   กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
       1.4)   กองแผนและงบประมาณ 
       1.5)   กองคลัง 
       1.6)   กองช่าง  
       1.7)   กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม        
       1.8)   กองพัสดุและทรัพย์สิน 
       1.9)   กองการเจ้าหน้าที่ 
       1.10)  โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
       1.11)  โรงเรียนบ้านปุาป๋วย 
       1.12)  โรงเรียนบ้านปุาแป๋ 
       1.13)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
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  2.  เรื่องท่ีตรวจสอบ 
       2.1)  ด้านการเงิน  การบัญชี  ได้แก่ 
                                  -  การเบิกจ่ายเงิน 
                                  -  การบริหารงบประมาณ   
       2.2)  ด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ได้แก่ 
      -  การควบคุมภายใน 
       2.3)  การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงาน  ได้แก่   
      -  การใช้  การควบคุม  และดูแลทรัพย์สินของทางราชการ   
  3.  ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ 
       ตรวจสอบข้อมูลประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 -2563 
                          (รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ  ปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 
ก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบ    

1  พฤศจิกายน  2562  –  30  กันยายน  2563 
  
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ  

นางสาวจตุพร สุวรรณมงคล    ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
นางภาวิณี  อินทร์น้อย ต าแหน่ง   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 



รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 
 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1.  ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดและสถาบัน 
ผ้าทอมือหริภุญชัย 
 
 
 

1.  การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
2.  การเบิกจ่ายวัสดุส านักงานและการลงบัญชีการจ่ายวัสดุส านักงาน 
3.  การจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
4.  งานสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือ การเก็บรักษาและการท าลายเอกสาร 
5.  สมุดทะเบียนคุมประกาศและค าสั่ง 
6.  แผนการด าเนินงานตามโครงการ 
7.  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
- เดือนกันยายน 

 
 
 
 
 

นางสาวจตุพร  สุวรรณมงคล 
นางภาวิณี  อินทร์น้อย 
 
 
 
 

 

2.  กองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพจังหวัด
ล าพูน 
 

1.  การจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
2.  แผนการด าเนินงานตามโครงการ 
3  การเบิกจ่ายวัสดุส านักงานและการลงบัญชีการจ่ายวัสดุส านักงาน 
4.  ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา (เงินสดและหนังสือค้ าประกัน) 
5.  ฎีกาการเบิกจ่าย 
6.  ด้านบัญช ี
     6.1  สมุดเงินสดรับ-จ่าย 
     6.2  ทะเบียนคุมเงินรายรับ 
     6.3  ทะเบียนคุมเงินรายจ่าย 
     6.4  ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ 
     6.5  สมุดบัญชีแยกประเภท 
     6.6  งบการเงินประจ าเดือน 
     6.7  งบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
     6.8  แผนการใช้จ่ายเงิน 
 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
- เดือนกันยายน 

 

นางสาวจตุพร  สุวรรณมงคล 
นางภาวิณี  อินทร์น้อย 
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หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2.  กองทุนฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพจังหวัด 
ล าพูน 
 

7.  จ านวนเงินคงเหลือ ณ วันเข้าตรวจสอบ 
     7.1  หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร/Bank Statement/สมุดเงินฝากธนาคาร 
     7.2  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
8.  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ และผู้ตรวจสอบการรับเงิน ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่างๆ และค าสั่งแบ่งงาน 
9.  การรับเงินรายได้และการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
     9.1  ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
     9.2  ส าเนาใบฝากธนาคาร/หลักฐานการโอนเงิน/สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
10.  ด้านเงินยืม 
     10.1  ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 
     10.2  สัญญายืมเงิน ฎีกาเบิกเงินยืมงบประมาณและเอกสารประกอบ 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
- เดือนกันยายน 

 

นางสาวจตุพร  สุวรรณมงคล 
นางภาวิณี  อินทร์น้อย 

 

3.  กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

1.  การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
2.  การเบิกจ่ายวัสดุส านักงานและการลงบัญชีการจ่ายวัสดุส านักงาน 
3.  การจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
4.  การจัดท าทะเบียนคุมประวัตินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนและคณะ   
    และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
5.  การจัดเก็บรายงานการประชุมสภาฯ และระเบียบวาระการประชุมสภาฯ 
6.  แผนการด าเนินงานตามโครงการ 
7.  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
- เดือนกันยายน 

 

นางสาวจตุพร  สุวรรณมงคล 
นางภาวิณี  อินทร์น้อย 
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หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
4.  กองแผนและ
งบประมาณ 

1.  การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
2.  การเบิกจ่ายวัสดุส านักงานและการลงบัญชีการจ่ายวัสดุส านักงาน 
3.  การจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
4.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนาห้าปี 
5.  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
6.  การอนุมัติ  การโอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
7.  แผนการด าเนินงานตามโครงการ 
8.  เงินอุดหนุน 
9.  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
- เดือนกันยายน 

 

นางสาวจตุพร  สุวรรณมงคล 
นางภาวิณี  อินทร์น้อย 

 

5.  กองคลัง 1.  การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
2.  การเบิกจ่ายวัสดุส านักงานและการลงบัญชีการจ่ายวัสดุส านักงาน 
3.  การจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
4.  การจัดท าทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญาและเงินหลักประกันซอง 
5.  แผนการด าเนินงานตามโครงการ 
6.  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
โดยแยกเป็นรายละเอียดการตรวจสอบตามหัวข้อ ดังนี้ 
1.  การตรวจสอบด้านการเงิน 
     (1)  การจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวัน 
     (2)  การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่าง ๆ 
     (3)  การจัดเก็บเงิน การใช้ใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
     (4)  การน าส่งเงินและการน าเงินฝากธนาคาร  
           (การจัดท าใบน าส่งเงิน/ใบส าคัญสรุปใบน าส่ง) 
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หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
5.  กองคลัง 2.  การตรวจสอบด้านการเบิกจ่ายเงิน 

    (1)  ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงิน 
    (2)  ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (สุ่มตรวจ) 
    (3)  รายงานการจัดท าเช็ค (หลักฐานการจ่ายเช็ค) 
    (4)  เช็คค้างจ่าย 
3.  ด้านการบัญชีและงบการเงิน 
    (1)  การตรวจสอบสมุดเงินสดรับ 
    (2)  การตรวจสอบสมุดเงินสดจ่าย 
    (3)  ทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 
    (4)  การตรวจสอบงบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน 
    (5)  การตรวจสอบงบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ และเงินสะสมคงเหลือ 
4.  ด้านการยืมเงินงบประมาณ 
    (1)  ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 
    (2)  สัญญายืมเงิน 
    (3)  ฎีกาเบิกเงินยืมงบประมาณ และเอกสารประกอบ  

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
- เดือนกันยายน 

 

นางสาวจตุพร  สุวรรณมงคล 
นางภาวิณี  อินทร์น้อย 

 

6. กองช่าง 
 

1.  การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
2.  การเบิกจ่ายวัสดุส านักงานและการลงบัญชีการจ่ายวัสดุส านักงาน 
3.  การจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
4.  การควบคุมบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร, ยานพาหนะ 
5.  การก าหนดราคากลาง 
6.  แผนการด าเนินงานตามโครงการ 
7.  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
- เดือนกันยายน 

 

นางสาวจตุพร  สุวรรณมงคล 
นางภาวิณี  อินทร์น้อย 
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หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
7.  กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
   

1.  การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
2.  การเบิกจ่ายวัสดุส านักงานและการลงบัญชีการจ่ายวัสดุส านักงาน 
3.  การจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
4.  แผนการด าเนินงานตามโครงการ 
5.  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
- เดือนกันยายน 

 

นางสาวจตุพร  สุวรรณมงคล 
นางภาวิณี  อินทร์น้อย 

 

8.  กองพัสดุ 
และทรัพย์สิน 

1.  การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
2.  การเบิกจ่ายวัสดุส านักงานและการลงบัญชีการจ่ายวัสดุส านักงาน 
3.  การจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
4.  การจัดหาพัสดุ การเก็บรักษา การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 
5.  แผนการจัดหาพัสดุประจ าปี, แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.  ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา (เงินสดและหนังสือค้ าประกัน) 
7.  การจัดท าประกันภัยรถราชการ 
8.  แผนการด าเนินงานตามโครงการ 
9.  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง) 
10.  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
- เดือนกันยายน 

 

นางสาวจตุพร  สุวรรณมงคล 
นางภาวิณี  อินทร์น้อย 

 

9. กองการเจ้าหน้าที่ 1.  การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
2.  การเบิกจ่ายวัสดุส านักงานและการลงบัญชีการจ่ายวัสดุส านักงาน 
3.  การจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
4.  แผนงานการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม 
5.  การควบคุม ตรวจสอบข้อมูล ทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานจ้าง 
6.  แผนการด าเนินงานตามโครงการ 
7.  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
- เดือนกันยายน 

 

นางสาวจตุพร  สุวรรณมงคล 
นางภาวิณี  อินทร์น้อย 
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หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
10.  สถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน  
จ านวน 4 แห่ง 

1.  ด้านวัสดุส านักงานและครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1  การเบิกจ่ายวัสดุส านักงานและการลงบัญชีการจ่ายวัสดุส านักงาน 
 1.2  ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ส านักงาน  
2.  ด้านการใช้ยานพาหนะและการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
 2.1  การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 4) 
 2.2  สมุดคุมการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง  
3.  จ านวนเงินคงเหลือ ณ วันเข้าตรวจสอบ 
 3.1  หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร/Bank Statement/สมุดเงินฝากธนาคาร 
 3.2  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 3.3  รายงานสถานะการเงินประจ าวัน 
4.  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ และผู้ตรวจสอบการรับเงิน 
 4.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ  
 4.2  ค าสั่งแบ่งงาน 
5.  การรับเงินรายได้และการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
 5.1  ใบเสร็จรับเงิน  
 5.2  ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  
          5.3  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
6.  การน าส่งเงินและการน าฝากธนาคาร 
 6.1  ใบน าส่งเงิน  
 6.2  ใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน 
 6.3  ส าเนาใบน าฝากธนาคาร/หลักฐานการโอนเงิน/สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
7.  การเบิกจ่าย 
 7 .1  ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน  
 7 .2  ต้นขั้วเช็คและรายงานการจัดท าเช็ค 
 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
- เดือนกันยายน 

 

นางสาวจตุพร  สุวรรณมงคล 
นางภาวิณี  อินทร์น้อย 
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หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
10.  สถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน  
จ านวน 4 แห่ง 

8.  ด้านบัญช ี
 8.1  สมุดเงินสดรับ-จ่าย 
 8.2  ทะเบียนคุมเงินรายรับ 
 8.3  ทะเบียนคุมเงินรายจ่าย 
 8.4  ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ 
 8.5  สมุดบัญชีแยกประเภท 
 8.6  งบการเงินประจ าเดือน 
 8.7  งบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
 8.8  แผนการใช้จ่ายเงิน 
9.  ด้านเงินยืม 
 9 .1  ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 
 9 .2  สัญญายืมเงิน 
 9 .3  ฎีกาเบิกเงินยืมงบประมาณและเอกสารประกอบ 
10.  ด้านทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญาและเงินหลักประกันซอง 
 10.1  ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา 
 10.2  ทะเบียนคุมเงินหลักประกันซอง 
11.  ค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ 
12.  ทะเบียนทรัพย์สิน 
13.  ระบบงานสารบรรณ 
 13.1  การรับ – ส่งหนังสือ การเก็บรักษา 
 13.2  สมุดทะเบียนคุมประกาศและค าสั่ง 
14.  แผนการด าเนินงานตามโครงการ 
 
 
 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
- เดือนกันยายน 

 

นางสาวจตุพร  สุวรรณมงคล 
นางภาวิณี  อินทร์น้อย 
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หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
10.  สถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน  
จ านวน 4 แห่ง 

15.  ด้านพัสดุ  
 15.1  แผนการจัดหาพัสดุประจ าปี, แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
 15.2  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง) 
 15.3  การเก็บรักษา การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ  
16.  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
- เดือนกันยายน 

 

นางสาวจตุพร  สุวรรณมงคล 
นางภาวิณี  อินทร์น้อย 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ เรื่องท่ีตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 



 


