แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
เรื่องที่ตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ
(ข้อตรวจพบ)

ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/และ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขของ
ผู้ตรวจสอบ

การปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายใน

1. การตรวจสอบ
ทางการเงิน
(Financial
Auditing)
1.1 การรับและ
มี ก ารจั ด ท าทะเบี ย นคุ ม รายได้ ค่ า บริ ก ารแต่ ยั งไม่ เป็ นไปตาม ให้หน่วยงานจัดทาทะเบียนคุม
ดาเนินการตาม
นาส่งเงินรายได้ หลักการบัญชี โดยรูปแบบของทะเบียนคุมยังไม่ครอบคลุมรายการต่างๆ รายได้ที่ถูกต้องตามหลักบัญชี
ข้อเสนอแนะ
ค่าบริการเลี้ยงดูเด็ก ที่สาคัญ เช่น ไม่มีจานวนเงินฝากธนาคาร/นาส่งกองคลัง เป็นต้น
โดยมีสาระสาคัญของข้อมูลที่ต้อง
การใช้ เช่น ให้เพิ่มช่องจานวนเงิน
ฝากธนาคาร/นาส่งกองคลัง โดย
จานวนเงินที่ได้รับตาม
ใบเสร็จรับเงินต้องตรงกับจานวนเงิน
ฝากธนาคาร/นาส่งกองคลัง ให้เพิ่ม
ช่อง ผู้ตรวจสอบหรือสอบทานในแต่
ละวันที่มีการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น
และทุกสิ้นวัน เมื่อมีการจัดเก็บ
รายได้ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสรุป
ยอดค่าบริการพร้อมทั้งบันทึก
รายการไว้ในทะเบียนคุมรายได้ให้
ครบถ้วน ถูกต้องตามรายการ
และจานวนเงินที่ได้รับเป็นไป
ตามหลักการบัญชีที่ดีและจัดให้มี
ผู้สอบทานความถูกต้อง
ของทะเบียนคุมรายได้พร้อมรับรอง
ความถูกต้องเพื่อป้องกัน และลด
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ส.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ

งานการเงิน
กลุ่มอานวยการ

เรื่องที่ตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ
(ข้อตรวจพบ)

ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/และ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขของ
ผู้ตรวจสอบ

1.2 การบริหารเงิน
มีการออกใบรับ ใบสาคัญทุกครั้ง ทั้งในกรณีการยืมเงิน ทดรอง
ทดรองราชการ
ราชการและไม่ได้ยืมเงินทดรองราชการ
กรณีที่ไม่ได้มีการยืมเงินทดรอง
ราชการในการไปราชการนั้น
ไม่ต้องออกใบรับใบสาคัญ
โดยการออกใบรับใบสาคัญนั้น
จะทาได้ในกรณีที่ผู้ยืมเงินส่ง
หลักฐานการจ่ายและ/หรือเงิน
เหลือจ่าย(ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ
คืนบันทึกการรับคืนในสัญญา
การยืมเงินพร้อมออกใบรับ
ใบสาคัญตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
และเมื่อผู้ยืมได้ชาระคืนเงินยืม
แล้วให้เก็บรักษาใบรับใบสาคัญ
เป็นหลักฐานการชาระคืนเงินยืม
ด้วยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.
2562 ข้อ 26 และ 27

การปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายใน
รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค. – ก.ย. 63 งานการเงิน
กลุ่มอานวยการ

เรื่องที่ตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ
(ข้อตรวจพบ)

2. การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
หรือการดาเนินงาน
(Operational
Auditing)
2.1 การสอบทาน
1) มี ก ารจั ด ท า Flowchart ของกระบวนงานตามภารกิ จ ของ
การประเมินผล หน่วยงาน นาขึ้นบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน แบนเนอร์รายงานผลระบบ
การควบคุมภายใน ควบคุมภายใน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่ยังไม่ครอบคลุ ม
ทุกกระบวนงาน เช่น ไม่มีกระบวนงานภารกิจสาคัญของหน่วยงาน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/และ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขของ
ผู้ตรวจสอบ

การปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายใน

1) ให้หน่วยงานจัดทา
ดาเนินการตาม
Flowchart ให้ครอบคลุมทุก
ข้อเสนอแนะ
กระบวนการทางาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
และหากเกิดความเสี่ยงหรือ
ความผิดพลาดก็จะสามารถ
ป้องกันแก้ไขได้ทันท่วงที และ
สามารถใช้เป็นคู่มือที่ดีสาหรับ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่

2) หน่วยงานไม่ได้จัดทาตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อประเมิน 2) ให้หน่วยงานจัดทาตาราง
ดาเนินการตาม
ความเสี่ยงการควบคุมภายในตามภารกิจของหน่วยงาน
วิเคราะห์ความเสี่ยง ตามแนวทาง
ข้อเสนอแนะ
การควบคุมภายใน ของกรมอนามัย
เพื่อจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป้า
หมายตามภารกิจของหน่วยงาน
และเพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลง
หรือหมดไป

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค. – ก.ย. 63 กลุ่มวิจัย นวัตกรรม
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ส.ค. – ก.ย. 63 กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์

เรื่องที่ตรวจสอบ
2.2 ก ารจั ด ซื้ อ
จั ด จ้ า ง ภ ายใต้
พระราชบั ญ ญั ติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/และ
การปฏิบัติตาม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขของ
ข้อเสนอแนะของ
ดาเนินการ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายใน
1) หน่วยงานได้รับงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเร่งรัด
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ส.ค. – ก.ย. 63 งานพัสดุ
จานวน 7 รายการ รวมเป็นเงิน 3,695,490 บาท รายละเอียดดังนี้
ผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานงวดที่
กลุ่มอานวยการ
เป็นไป เหลือให้ทันภายในกาหนดตาม
สถานะ
จานวน
วิธีจัดซื้อ/ จานวนเงิน
ตามที่ สัญญา และให้ผู้บริหารหน่วยงาน
ประเภท
การ
รายการ
จัดจ้าง
(บาท)
กองคลัง ควบคุมกากับการตรวจรับงานของ
ดาเนินงาน
กาหนด คณะกรรมการตรวจรับอย่าง
ครุภณ
ั ฑ์ รถยนต์
e–bidding งปม.ที่ได้รับ ตั้งเบิกแล้ว 
ใกล้ชิด เพื่อให้ได้งานก่อสร้าง
ยานพาหนะ โดยสาร
2,576,000.00 (จัดซื้อโดย
ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้การ
12 ที่นั่ง
งปม. ที่ขอเบิก กองคลัง)
เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามทีก่ รม
2,574,000.00
อนามัยกาหนด
ครุภณ
ั ฑ์ ปรับปรุง
e–bidding งปม.ที่ได้รับ อยู่ระหว่าง ล่าช้า
สรุปผลการตรวจสอบ
(ข้อตรวจพบ)

ก่อสร้าง สนามเด็กเล่น

585,000.00 ก่อสร้าง
งปม. ที่ใช้
499,500.00
ปรับปรุงพื้นที่ เฉพาะเจาะจง งปม.ที่ได้รับ ตัง้ เบิก
และต่อเติม
250,000.00 แล้ว
สนามเด็กเล่น
งปม. ที่ขอเบิก
– วัลลภ
250,000.00



เป็นไป
สถานะ
จานวน
วิธีจัดซื้อ/ จานวนเงิน
ตามที่
ประเภท
การ
รายการ
จัดจ้าง
(บาท)
กองคลัง
ดาเนินงาน
กาหนด
ปรับปรุงห้อง เฉพาะเจาะจง งปม.ที่ได้รับ ตั้งเบิก

อาบน้าเด็ก
55,700.00 แล้ว
งปม. ที่ขอเบิก
55,533.00
ปรับปรุง
เฉพาะเจาะจง งปม.ที่ได้รับ ตั้งเบิก

ห้องน้า
149,900.00 แล้ว
ผู้ปกครอง/
งปม. ที่ขอเบิก
เจ้าหน้าที่
149,800.00

เรื่องที่ตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/และ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขของ
ผู้ตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ
(ข้อตรวจพบ)
ครุภัณฑ์ เครื่องฟอก เฉพาะเจาะจง งปม.ทีไ่ ด้รับ ตั้งเบิก
สานักงาน อากาศแบบ
55,000.00 แล้ว
ตั้งพื้น
งปม. ที่ขอเบิก
54,500.00
เตียงเด็กอ่อน เฉพาะเจาะจง งปม.ที่ได้รับ ตั้งเบิก
พร้อมฟูก
23,890.00
แล้ว
งปม. ที่ขอเบิก
23,490.00

การปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายใน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ





จากตารางข้ างต้ น พบว่ า รายการปรั บ ปรุ งสนามเด็ กเล่ น หน้ า
อาคารทีปังกรการุณยมิตร ณ วันเข้าตรวจสอบยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
จากการตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐาน พบว่ า เกิ ด จากความล่ า ช้ าของ
ขั้ น ตอนการขอแบบแปลนจากกองแบบแผน กรมสนั บ สนุ น บริ ก าร
สุ ข ภาพ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ เตรี ย มแบบแปลนที่ ส มบู ร ณ์ ก่ อ นการขอ
งบประมาณ รวมทั้งผู้รับจ้างมิได้ส่งมอบงานตามกาหนดของการส่งงวดที่ 1
คือวันที่ 25 มิถุนายน 2563
2) จัดทาผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุครบถ้วน แต่การกาหนดระยะเวลาการจัดส่งเอกสารจาก
เจ้าหน้าที่พัสดุให้งานการเงินเพื่อเบิกจ่ายใช้ระยะเวลา 1 – 5 วัน ซึ่งจะ
ไม่สามารถเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ทันภายใน 5 วันทาการ นับแต่
วัน ที่ ได้ ต รวจรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ตรวจรั บ งานถู ก ต้ อ งแล้ ว ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่ าด้ วยการเบิ กเงิ นจากคลั ง การรั บเงิ น การจ่ ายเงิ น
การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ 28

2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ดาเนินการตาม
หารือร่วมกันในการจัดทาผัง
ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Flowchart) โดยปรับระยะเวลา
การจัดส่งเอกสารระหว่างงาน
พัสดุและงานการเงินให้
สอดคล้องกับระเบียบฯ
เพื่อให้สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันตามกาหนด

ส.ค. – ก.ย. 63 งานการเงิน
และงานพัสดุ
กลุ่มอานวยการ

สรุปผลการตรวจสอบ
(ข้อตรวจพบ)

เรื่องที่ตรวจสอบ

3) สุ่มตรวจสอบสาเนาเอกสารการส่งใบสาคัญเพื่อเบิกเงินให้แก่
ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง จานวน 10 ฉบับ พบว่า หน่วยงานส่งเอกสารการ
เบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างถึงกองคลังเพื่อเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ล่าช้า
เกิ น 5 วั น ท าการ นั บ แต่ วั น ที่ ได้ ต รวจรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรือ ตรวจรับ งาน
ถูกต้องแล้ว จานวน 9 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.00 รายละเอียดดังนี้
ลา
ดับ

รายการที่
สุ่มตรวจสอบ

1 น้ายาเชื้อเพลิง
2 งานเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล
3 วัสดุเครื่องบริโภค
(ข้าวสาร)
4 วัสดุเครื่องบริโภค
(เครื่องปรุง)
5 ซื้อบันไดอลูมิเนียม
6 เครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายบ่า
7 วัสดุคอมพิวเตอร์
8 งานจ้างปรับปรุงห้อง
อาบน้าเด็ก
9 บริการบารุงรักษา
อุปกรณ์เครือข่ายฯ
10 งานจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย

วันที่ในเอกสาร รวมจานวน
จานวนเงิน วันที่ตรวจรับ แจ้งแก่กองคลัง วันทาการที่
เพื่อขอเบิกเงิน เกินกาหนด
8,000.00 20.12.2562 15.01.2563 11
1,880.25 27.12.2562 21.01.2563 10
4,354.90 9.01.2563 21.01.2563

4

13,881.11 27.12.2563 21.01.2563

10

4,760.00 31.01.2563 11.02.2563
8,900.00 31.01.2563 11.02.2563

2
2

19,762.90 17.03.2563 24.04.2563
55,533.00 17.04.2653 24.04.2563

1
1

35,000.00

5.6.2563 11.06.2563

–

82,604.00

4.6.2563 16.06.2563

4

ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/และ
การปฏิบัติตาม
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขของ
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายใน
3) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้า ดาเนินการตาม
ที่การเงิน ร่วมกันหาแนวทางในการ ข้อเสนอแนะ
ปฏิบัติงานด้านการจัดทาเอกสาร
หลักฐานประกอบการขอเบิก
จ่ายเงินหลังมีการตรวจรับพัสดุ
เสร็จสิ้น และเร่งเสนอต่อ
ผู้อานวยการฯ หรือผู้รักษา
ราชการแทนฯ ลงนามเอกสาร
หลักฐานโดยเร็ว เพื่อส่งหลักฐาน
ดังกล่าวให้แก่กองคลังดาเนินการ
ขอเบิกเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทาการ
นับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สิน
หรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค. – ก.ย. 63 งานการเงิน
และงานพัสดุ
กลุ่มอานวยการ

เรื่องที่ตรวจสอบ
2.3 การบริหาร

พัสดุ และ
ทรัพย์สิน

สรุปผลการตรวจสอบ
(ข้อตรวจพบ)
1) การตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุบ ริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยสุ่มตรวจสอบใบเบิก จานวน 20 ฉบับ พบว่า จานวนที่ขอ
เบิกกับจานวนที่จ่ายให้ผู้รับไม่ถูกต้องตรงกัน โดยจ่ายวัสดุให้เป็นจานวน
สู ง กว่ า ที่ ข อเบิ ก จ านวน 5 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25 ของใบเบิ ก ที่
สุ่มตรวจ เช่น
เลขที่ใบเบิก รายการ
ขอเบิก จ่ายให้ จานวนที่จ่ายเกิน
จ 30/63
ซีอิ้วดา
1 ขวด 2 ขวด
1 ขวด
จ 51/63 แป้งท้าวยายม่อม 1 ถุง 2 ถุง
1 ถุง
โดยใบเบิกดังกล่าวมีการลงนามผู้รับวัสดุบริโภคตามจานวนที่จ่ายให้ผู้รับ
ครบถ้วน และเมื่อสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พัสดุ นักโภชนาการ แม่ครัวผู้รับ
พัส ดุ ได้รับ การยืน ยัน ว่า การจ่ายพัสดุส่ วนที่เกินกว่าที่ขอเบิก แม่ครัว
ได้รับพัสดุจริง และได้นาไปประกอบอาหารตามที่นักโภชนาการแนะนา

2) ดาเนินการตรวจนับวัสดุบริโภคคงเหลือในห้องเก็บวัสดุ
ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 จานวน 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100
ของวั ส ดุ บ ริ โ ภคคงเหลื อ ทั้ ง หมด และมี วั ส ดุ บ ริ โภคใกล้ ห มดอายุ ใน
ระยะเวลา 1 – 3 เดือนถัดไป ดังนี้
– หมดอายุ ในเดื อนกรกฎาคม 2563 ได้แ ก่ ซอส
หอยนางรม 4 ขวด
– หมดอายุ ในเดือนสิ งหาคม 2563 (เดือนถัดไป)
ได้แก่ มักกะโรนี 27 ถุง แป้งข้าวโพด 8 ถุง แป้งข้าวเหนียว 4 ถุง และน้าปลา
3 ขวด
– หมดอายุในเดือนกันยายน 2563 (2 เดือนถัดไป)

ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/และ
การปฏิบัติตาม
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขของ
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายใน
1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมคลังพัสดุ ดาเนินการตาม
ทาบันทึกชี้แจงเหตุผลต่อ
ข้อเสนอแนะและ
ผู้อานวยการฯ ถึงกรณีที่มีการ
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
จ่ายวัสดุบริโภคเกินกว่าจานวนที่
ขอเบิก โดยมีผู้รับวัสดุส่วนที่เกิน
ลงนามรับรองการรับพัสดุดังกล่าว
เสนอผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
สั่งการ เมื่อได้ผลประการใดให้
สาเนาให้กลุ่มตรวจสอบภายใน
ทราบ ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารหน่วยงาน
กากับติดตามการบริหารงานคลัง
พัสดุอย่างใกล้ชิด โดยให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามระเบียบ
ฯ อย่างเคร่งครัด มีการบริหาร
จัดการวัสดุบริโภคที่ใกล้หมดอายุ
อย่างเหมาะสม และมิให้ดาเนิน
การในลักษณะนี้อีก

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค. – ก.ย. 63 งานพัสดุ
กลุ่มอานวยการ

2) ตามที่สถาบันพัฒนาอนามัย ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ส.ค. – ก.ย. 63
เด็กแห่งชาติ กรมอนามัย ได้เป็น
ศูนย์ต้นแบบในการจัดทาศูนย์
เด็กเล็กให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพที่ดี หากมีการนาวัสดุ
บริโภคที่ใกล้หมดอายุ หรือมี
ระยะ เวลาการจัดเก็บนานไป
ประกอบอาหารให้เด็ก
รับประทาน อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขอนามัยของเด็ก

กลุ่มศูนย์สาธิต
สถานพัฒนา
อนามัยเด็ก
แห่งชาติ
และงานพัสดุ
กลุ่มอานวยการ

เรื่องที่ตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ
(ข้อตรวจพบ)
ได้แก่ แป้งข้าวโพด 1 ถุง น้าส้มสายชูกลั่น 5% 3 ขวด และนม 18 ลัง
(1 ลัง มี 12 กล่อง)
– วั ส ดุ บ ริ โ ภคหมดอายุ ใ นเดื อ นตุ ล าคม 2563
(3 เดือนถัดไป) ได้แก่ เม็ดถั่วดา 3 ถุง และเต้าเจี้ยว 8 ขวด
และวัส ดุ ห ลายรายการมี ระยะเวลาการจัด เก็ บ นาน
เช่น รับเข้าตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 ระยะเวลาการจัดเก็บตั้งแต่
รั บ เข้ า ถึ ง เดื อ นกรกฎาคม 2563 เท่ า กั บ 1 ปี 10 เดื อ น เป็ น ต้ น
อาจส่งผลให้คุณภาพของวัสดุลดลง

ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/และ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขของ
ผู้ตรวจสอบ
สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้แก่
หน่วยงานได้ จึงไม่ควรนาวัสดุ
บริโภคที่ใกล้หมดอายุ หรือมี
ระยะเวลาการจัดเก็บนานมา
ประกอบอาหารให้เด็ก และให้
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 219 โดยอนุโลม
รวมทั้งมิให้เกิดกรณีดังกล่าว
ขึ้นอีก

การปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายใน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

