
แผนการตรวจสอบประจำป ี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตมู 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

๒. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด 

๓. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่า
เพียงพอและเหมาะสม 

๔. เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มี ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

๕. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

เป้าหมาย 
๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เป็นไปอย่างโปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ 
๒. เพ่ือให้หน่วยรับตรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 

วิธีการดำเนินการ 
๑. จัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานแต่ละส่วนราชการที่มีอยู่  เสนอต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาอนุมัติ  และส่งสำเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
๒. ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน งบประมาณ การเงิน 

การพัสดุ และทรัพย์สิน การบริหารงานด้านต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการทำงาน 

๓. รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมข้อเสนอแนะ 
๔. ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

 
 
 

          /ขอบเขต...... 
 
 



ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ขอบเขตของการตรวจสอบภายในครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความ
เสี่ยงเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม และการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยตรวจรับ ซึ่งรวมถึง 

1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่งที่กำหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

3. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง 
4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้

เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
5. ประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

 หน่วยรับตรวจ  ประจำปีงบประมาณ 2562  ประกอบด้วย 
๑. สำนักงานปลัด 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ 
 เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 ถึงเดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ 
 ปรากฏตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่แนบ 
 

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง  นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
 

งบประมาณ 
- ไม่มี    - 

       ลงชื่อ.............................................................ผู้จัดทำ/ผู้เสนอแผนตรวจสอบ 
              (นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง) 

นักจัดการงานทั่วไป  รักษาราชการแทน 
                    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
   ลงชื่อ.............................. ...............................ผูส้อบทานแผนตรวจสอบ 

                      (นายสำรวย   กายจะโปะ) 
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 



 
 

           
ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติแผนตรวจสอบ 

                    (นายภาณุพันธุ์  วุฒิพรชานนท์) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
วัตถุประสงค์  อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
วัตถุประสงค์ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 

1) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์
และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และ
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด 

3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน ตาม (๑) และ (๒) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 

4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย 

 
สายการบังคับบัญชา 
 •   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 •   การเสนอแผนงานตรวจสอบประจำปี ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 •   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบประจำปี เสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
 
 
 
 



อำนาจหน้าที่ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องงานตรวจสอบ 
       • หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏบิัติงาน และระบบการ
ควบคุมภายใน  หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้า
หน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ 

จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรม
และหน้าที่ของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานที่กำหนด และรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง
หรือการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ืออนุมัติ รวมทั้งกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนการตรวจสอบประจำปี จะต้องนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ แล้วจึงแจ้งแผนการตรวจสอบประจำปี
ที่ผ่านการอนุมัติใหผู้้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ ส่วนราชการในสังกัด 

•ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีตามท่ีได้รับอนุมัติรวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น 
ตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้ว ซึ่งงานดังกล่าวไม่ใช่ 
งานทีม่ีลักษณะเป็นงานประจำ 

 ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการ
ตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 หน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ 
ตรวจสอบ และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมี 
ผลกระทบ ต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
 
ความรับผิดชอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน โดย
ให้รายงานผลการตรวจสอบ และการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ตามแนวทาง
ที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้ 
 •  ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้งทางการเงิน
และการบัญชีและการปฏิบัติงาน 
 •   หน่วยตรวจสอบภายใน ควรประสานงานกับหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ 
สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 •  การจัดลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบภายใน
ตารางเวลา โดยผู้บริหารเห็นชอบ 
 •  การพิจารณาลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดำเนินการให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่มี
สาระสำคัญ ดังนี้ 

- การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี 
- การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดทางกฎหมาย 
- ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
- การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพาของงาน 
- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ 



 
มาตรฐานจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในจะดำรงตน ประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือ
ระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง และพึงยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ดังนี้ 

1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจและ
ทำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือ และยอมรับจากบุคคลโดยทั่วไป 

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรม เยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลำเอียง ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 

3. การปกปิดความลับ (Confidentiality)  ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้เป็น
เจ้าข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้
ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีท่ีมีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายเท่านั้น 

4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนำความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

 
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
 
 

อนุมัติโดย 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................ 
(นายภาณุพันธ์    วุฒิพรชานนท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความถี่

ในการ

ตรวจสอบ

สํานักงานปลัด 1. งานธุรการ 1 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน 2562

2. การประหยัดพลังงานและการดูแลรักษารถยนต์ของ 1 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1 เดือน  กันยายน  2562

   ของ อปท.

3. การจัดทํารายงานควบคุมภายในตามระเบียบคณะ เดือน 1 ตุลาคม 2562 - 31  ธันวาคม  2562 นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง

   กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน

   การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)

(ลงชื่อ) ผู้จัดทําแผนการตรวจสอบ

(นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 1

หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

รายละเอียดแนบแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

ประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา



ความถี่

ในการ

ตรวจสอบ

กองคลัง 1. การลงทะเบียนคุมวัสดุ 1 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน 2562

2. การตรวจพัสดุประจําปี 2561 1 ครั้ง/ปี วันที่  1 - 31 เดือน มกราคม 2562

3. การจัดทํารายงานควบคุมภายในตามระเบียบคณะ เดือน 1 ตุลาคม 2562 - 31  ธันวาคม  2562

   กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง

   การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)

(ลงชื่อ) ผู้จัดทําแผนการตรวจสอบ

(นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดแนบแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

ประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา



ความถี่

ในการ

ตรวจสอบ

กองช่าง 1. การดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน 2562

ครั้งที่ 2 เดือน กันยายน 2562

2. ทะเบียนคุมการขอนุญาตก่อสร้าง 2 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน 2562

ครั้งที่ 2 เดือน กันยายน 2562

3. การจัดทํารายงานควบคุมภายในตามระเบียบคณะ เดือน 1 ตุลาคม 2562 - 31  ธันวาคม  2562 นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง

   กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน

   การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)

(ลงชื่อ) ผู้จัดทําแผนการตรวจสอบ

(นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดแนบแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

ประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



ความถี่

ในการ

ตรวจสอบ

กองการศึกษา 1. การจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ 2 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน 2562

ศาสนาและ 2. การดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน 2562

วัฒนธรรม ครั้งที่ 2 เดือน กันยายน 2562

3.  การบริหารจัดการการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา 2 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน 2562

    เด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ครั้งที่ 2 เดือน กันยายน 2562

4. การจัดทํารายงานควบคุมภายในตามระเบียบคณะ เดือน 1 ตุลาคม 2562 - 31  ธันวาคม  2562 นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง

   กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน

   การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)

(ลงชื่อ) ผู้จัดทําแผนการตรวจสอบ

(นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดแนบแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

ประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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