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แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ  พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนโดยมีภารกิจงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้สร้างความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน และเกิด
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและนโยบายที่ก าหนด ช่วยให้การปฏิบัติงาน       
ของเทศบาลต าบลแม่อายเป็นไปในทิศทางที่ดี และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายการปฏิบัติราชการ
ตามที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้ โดยใช้หลักจริยธรรม มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย งานให้ความเช่ือมั่น (Assurance 
Services) และงานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 
  การตรวจสอบภายใน จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ    
เทศบาลต าบลแม่อาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง    
จากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายอาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอน ถูกต้อง  
ตามระเบียบกฎหมาย  ที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบมาใช้เป็นส่วนหนึ่ง                 ของ
กระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการก าหนด        ให้มี
ลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขต แนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น       แนว
ทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง จะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลแม่อายเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
  เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน  
การคลังภาครัฐ พ. ศ. 2561 และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ. ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)                 
พ.ศ. 2564 ตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลแม่อาย จึงได้จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี (audit plan) 
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ประจ าปีงบประมาณ  พ. ศ. 2566 เพื่อก าหนดทิศทางการตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ              
เรื่องที่ตรวจสอบ เป้าหมายการตรวจสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล และเวลาให้เหมาะสม 
 

2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 2.1 ให้ตอบว่าการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
และบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานตามเป้าหมายของเทศบาลต าบลแม่อาย 
 2.2 เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับรองว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสอื
สั่งการ และนโยบายที่ก าหนด 
 2.3 เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุ และรายงานทางการเงินต่าง  ๆ            
มีความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และท ากาล 
 2.4 เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจมีการวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินระบบการควบคุม
ภายในครอบคลุมทุกภารกิจงาน เพียงพอ เหมาะสม ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 2.5 เพื่อให้ทราบว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
 2.6 เพื่อให้บริการค าปรึกษาแนะน า เพื่อสร้างคุณค่า และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2.7 เพื่อให้ผู้บริหารและผูบ้ังคับบัญชาได้รับทราบปญัหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไข
ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
 

3. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 3.1 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  3.1.1 งานบริการให้ความเช่ือมั่น (Assurance Services) 

1. การตรวจสอบการเงิน ( financial  audit) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
และความเช่ือถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
นโยบายบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยง  
ระบบการควบคุมภายใน ความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริตด้านการเงินและบัญชี 

2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance audit) เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐานแนวปฏิบัต ิ
และนโยบายที่ก าหนดไว้ 

3. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance audit) เป็นการตรวจสอบความ
ประหยัด ความประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

4. การตรวจสอบอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศเทศบาลต าบลแม่อาย 
การตรวจสอบการบริหาร และการตรวจสอบพิเศษ ( ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ) 
3.1.2 งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) เป็นการบริการให้ค าปรึกษา แนะน า และบริการอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าข้ึนร่วมกับผู้รับบริการโดยมี
จุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมของเทศบาลต าบลแม่อายให้ดีข้ึน 
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3.2 หน่วยรับตรวจ 
หน่วยรับตรวจ  จ านวน  5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3.3 เรื่องที่ตรวจสอบ 
ปีงบประมาณ พ. ศ. 2566 ด าเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจจ านวน  5 หน่วยรับตรวจ 

ประกอบด้วย 
งานบริการให้ความเช่ือมั่น (Assurance Services) จ านวน 10 กิจกรรม ได้แก่ 
1. ส านักปลัดเทศบาล ตรวจสอบ 3 กิจกรรม เป็นการตรวจสอบด้านการด าเนินงานและด้านการ

ปฏิบัติตามระเบียบ 
1) การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ 
2) การบริหารจัดการความเสี่ยง 
3) การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ 

2. กองคลัง ตรวจสอบ 3 กิจกรรม เป็นการตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การรับส่งเงินและการน าฝากธนาคาร 
2) การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน 
3) กระบวนการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ (KTB Corporate Online) 

3. กองช่าง ตรวจสอบ 1 กิจกรรม เป็นการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามระเบียบ 
1) การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ 

4. กองการศึกษา ตรวจสอบ 2 กิจกรรม เป็นการตรวจสอบด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
ระเบียบ 
1) การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด 
2) การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ 1 กิจกรรม เป็นการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตาม
ระเบียบ 
1) การควบคุมการเบิกจ่ายพัสด ุ

งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ บริการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 4.1 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน เมื่อได้รบัการอนุมัติแล้ว ด าเนินการส าเนาแจ้งเวียนให้แตล่ะส านัก/กอง ทราบ และเผยแพร่
ลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลแมอ่าย 
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4.2 หน่วยตรวจสอบภายในจะแจ้งผู้รับตรวจ โดยจะประสานกับหน่ วยรับตรวจ 5 หน่วยงาน คือ ส านัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบให้ทราบก่อนล่วงหน้า 
 4.3 หน่วยตรวจสอบภายใน จะใช้เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) ในแต่ละกรณีซึ่งในการ
ตรวจสอบจะใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละกรณี เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐาน
ที่เพียงพอที่ผู้ตรวจสอบภายในจะเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  (1) การสุ่มตัวอย่าง 
  (2) การตรวจนับ 
  (3) การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ 
  (4) การค านวณ 
  (5) การตรวจสอบภารผ่านรายการ 

(6) การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน 
(7) การตรวจหารายการผิดปกติ 
(8) การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(9) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
(10) การสอบถาม 
(11) การสังเกตการณ์ 
(12) การตรวจทาน 
(13) การประเมินผล 
(14) การตรวจสอบตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(15) การยืนยันยอด 
(16) การติดตามรายการ 

4.4 หน่วยตรวจสอบภายในจัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย
ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณี
เรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่มีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

4.5 ติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขและเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ตรวจสอบครั้งต่อไป 

 

5. ระยะเวลาของการด าเนินการตรวจสอบ 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 
 

6. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
6.1 อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
6.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 
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6.3 จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได้ 

6.4 จัดให้มีระบบเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
6.5 ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
6.6 ปฏิบัติตามข้อทักท้องและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน เรื่องต่าง ๆ ที่ผู้บริหารท้องถ่ิน

สั่งให้ปฏิบัติ 
กรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการใดจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตาม

วรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 
 

6 ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
นางเจนจิรา  อินนา  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

7 งบประมาณท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
 

8 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เทศบาลต าบลแม่อาย มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระบบข้อมูลที่

เช่ือถือได้มีการป้องกันและรักษาทรัพย์สินที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างถูกต้อง ซึ่ง
ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
(นางเจนจิรา  อินนา) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
     หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 
(นายสมหมาย  คงตาล) 

         ปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
 
 

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
(นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ) 

                    นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาท่ี
ตรวจสอบ 

จ านวน 
คน/วัน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ส านักปลัดเทศบาล งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance 
Services) 
- ตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance 
Auditing) 
1. การด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน – ร้องทกุข์ 
-  ต ร ว จ ส อบด้ า นก า รป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บียบ 
(Compliance Auditing) 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. การควบคุมการเบกิจ่ายพสัด ุ

 
 
 
 

1 ครั้ง/ป ี
 

  
1 ครั้ง/ป ี
1 ครั้ง/ป ี

 

 
 
 
 

ต.ค.65 - พ.ย.65 
 
 
ต.ค.65 - พ.ย.65 
ต.ค.65 - พ.ย.65 

 
 
 
 

1/10 
 
 

1/10 
1/10 

 

นางเจนจิรา อินนา 
นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน 

ระยะเวลาและ
เรื่องที่ตรวจสอบ
อาจปรับเปลี่ยน

ได้ตามความ
เหมาะสม 

 

ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ 

(นางเจนจริา  อินนา) 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาท่ี
ตรวจสอบ 

จ านวน 
คน/วัน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

กองคลงั งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance 
Services) 
- ตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) 
1. การรับส่งเงินและการน าฝากธนาคาร 
2. การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน 
- ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Auditing) 
3. กระบวนการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ  
(KTB Corporate Online) 

 
 

 
1 ครั้ง/ป ี
1 ครั้ง/ป ี

 
 

1 ครั้ง/ป ี
 

 
 

 
ธ.ค.65 - ม.ค.66 
ธ.ค.65 - ม.ค.66 

 
 
ธ.ค.65 - ม.ค.66 

 

 
 

 
1/10 
1/10 

 
 

1/10 
 

นางเจนจิรา อินนา 
นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน 

ระยะเวลาและ
เรื่องที่ตรวจสอบ
อาจปรับเปลี่ยน

ได้ตามความ
เหมาะสม 

 

ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ 

(นางเจนจริา  อินนา) 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาท่ี
ตรวจสอบ 

จ านวน 
คน/วัน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

กองช่าง งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance 
Services) 
-  ต ร ว จ ส อบด้ า นก า รป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บียบ 
(Compliance Auditing) 
1. การควบคุมการเบกิจ่ายพสัด ุ

 
 

 
 

1 ครั้ง/ป ี
 

 
 

 
 

 
 

ม.ค.66 

 
 

 
 

1/10 
 
 
 

นางเจนจิรา อินนา 
นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน 

ระยะเวลาและ
เรื่องที่ตรวจสอบ
อาจปรับเปลี่ยน

ได้ตามความ
เหมาะสม 

 

ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ 

(นางเจนจริา  อินนา) 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาท่ี
ตรวจสอบ 

จ านวน 
คน/วัน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

กองการศึกษา งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance 
Services) 
- ตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) 
1. การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด 
-  ต ร ว จ ส อบด้ า นก า รป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บียบ 
(Compliance Auditing) 
2. การควบคุมการเบกิจ่ายพสัด ุ
 

 
 
 

1 ครั้ง/ป ี
 

 
 

1 ครั้ง/ป ี
 

 
 
 

ก.พ.66 
 

 
 

ก.พ.66 
 

 

 
 

 
1/10 

 
 
 

1/10 
 

นางเจนจิรา อินนา 
นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน 

ระยะเวลาและ
เรื่องที่ตรวจสอบ
อาจปรับเปลี่ยน

ได้ตามความ
เหมาะสม 

 

ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ 

(นางเจนจริา  อินนา) 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาท่ี
ตรวจสอบ 

จ านวน 
คน/วัน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

กองสาธารณสุข
และสิง่แวดล้อม 

งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance 
Services) 
-  ต ร ว จ ส อบด้ า นก า รป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บียบ 
(Compliance Auditing) 
1. การควบคุมการเบกิจ่ายพสัด ุ

 
 
 

 
1 ครั้ง/ป ี

 

 
 
 
 

มี.ค.66 
 
 

 
 

 
 

1/10 
 

 

นางเจนจิรา อินนา 
นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน 

ระยะเวลาและ
เรื่องที่ตรวจสอบ
อาจปรับเปลี่ยน

ได้ตามความ
เหมาะสม 

 

ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ 

(นางเจนจริา  อินนา) 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาท่ี
ตรวจสอบ 

จ านวน 
คน/วัน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองคลงั 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา 
5. กองสาธารณสุข
และสิง่แวดล้อม 

งานบริการให้ค าปรึกษา  
(Consulting Services) 
1. บริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท ารายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

 
 

1 ครั้ง/ป ี
 

 
 
ต.ค.65 - พ.ย.65 
 
 

 
 

1/10 
 

 

นางเจนจิรา อินนา 
นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน 

ระยะเวลาและ
เรื่องที่ตรวจสอบ
อาจปรับเปลี่ยน

ได้ตามความ
เหมาะสม 

 

ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ 

(นางเจนจริา  อินนา) 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
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