
 

Flow Chart   
กระบวนการปฎบิัติงาน 

 

 
 
 
 
 

1. การจดัวางระบบควบคุมภายใน 
2. การจดัท าแผนรายรับ – รายจา่ยเงินบ ารุง 
3. การจดัท าแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เงินบ ารุง 
4. การจดัท าแผนจัดหางบลงทุน 
5. การปฏิบัติงานบริหารคลงัเวชภัณฑ์ 
6. การปฏิบัติงานบริหารคลงัวัสด ุ

 
 
 
 
 

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

                         ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 
 

(ปรับปรุงตาม กง.ตรวจสอบภายใน สป. ก าหนดตามหนังสือที่ สธ 0207/8  ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2556) 
(แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบตามหนังสือ สสจ.น่านที่ นน 0027.001.7/1400 ลว. 8 มีนาคม 2556) 



Flow Chart   
กระบวนการปฎบิัติงาน 

 

1. การจดัวางระบบควบคุมภายใน 
        1.1     การควบคุมภายใน  
        1.2     การตรวจสอบภายใน 

2. การจดัท าแผนรายรับ – รายจา่ยเงินบ ารุง 
2.1 การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิ UC- ผู้ป่วยใน 
2.2 การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางฯ 
2.3 รับแจ้งการจัดสรรเงิน UC การจัดเกบ็รายได้ UC (E Claim) OPD 

     3.  การจัดท าแผนจดัหางบลงทุน  
        3.1 การจัดท าแผนจัดหางบลงทุน  

4. การปฏิบัติงานบริหารคลังเวชภัณฑ ์
4.1 การจัดท าแผนจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ เงินบ ารุง 
4.2 การควบคุม เก็บรกัษา 
4.3 การปฏบิัติงานการเบิก-จ่าย  

     5.  การปฏิบัติงานบริหารคลังวัสดุ 
5.1 กระบวนการจัดท าแผนจัดซ้ือวัสดุเงินบ ารุง 
5.2 การออกเอกสารซ้ือ 
5.3 การตรวจรับพัสด ุ
5.4 การจัดวัสดุเข้าคลังวัสดุ  เก็บรักษา/เบิกจ่าย 
5.5 การจัดการกรณีวัสดุหมด Stock 
5.6 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

                          ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 

(ปรับปรุงตาม กง.ตรวจสอบภายใน สป. ก าหนดตามหนังสือที่ สธ 0207/8  ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2556) 
(แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบตามหนังสือ สสจ.น่านที่ นน 0027.001.7/1400 ลว. 8 มีนาคม 2556) 

          



 
Flow Chart  การจดัวางระบบควบคมุภายใน หน่วยงานในสงักดัส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัน่าน 

 
ผู้เก่ียวข้อง                                 กิจกรรม 

เกณฑ์ควบคุม 
ค าอธิบาย 

 
 ผูม้หีน้าที่รบัผดิชอบงาน

ควบคมุภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                

 
 

 
                  
 
 
                       
 
 
              
 
 
 
 
 
 
                    
                   
 
  
 
                                    
 
                             
                                                 
 
 
                   
 

ตวัชี้วดัระดบัจงัหวดั  
1. ม ีจนท.รบัผดิชอบ   
   ประสานงาน                 
2. มคี าส ัง่แต่งตัง้  
   คณะ กก.ระดบัจงัหวดั  
   และอ าเภอ โดย นพ.สสจ. 
3. ประชุมตดิตามการจดัวาง 
   ระบบควบคมุภายในทุก 
   เดอืน                             
4. ตดิตามความกา้วหน้า 
   การประเมนิและปรบัปรุง 
   ระบบการควบคมุภายใน 
   ทุกไตรมาส                   
5. รายงานความกา้วหน้า        
   การประเมนิและปรบัปรุง 
   ระบบการควบคมุภายใน 
   ทุกไตรมาส                 
6. หน่วยรบัตรวจ (รพท.   
   รพช/ สสจ.) สง่แบบ  
   รายงานให ้สตง. ณ วนัที่   
   30 กย.ของทุกปี    รพท.  
  รพช และ สสอ สง่ให ้สสจ.  
  ภายใน  20 ตุลาคม ของ 
  ทุกปี                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นพ.สสจ.น่าน 

คณะ กก.ระดบัจงัหวดั
ถดัไป 

สสจ. (สสอ/สอ/รพ.สต.)  

 ตดิตามความกา้วหน้าทุก 3  เดอืน 

ประชุมตดิตาม        
ทุกเดอืน 

คณะ กก.ระดบัอ าเภอ/คปสอ. 

  สรุปรายงาน นพ.สสจ.ทุกไตรมาส 

รายงานการควบคมุภายในให้
สตง./สป./ผวจ. ณ 30 กย. ของ
ทุกปี ภายใน 30 ธค.ของทุกปี 

รพท. / รพช. 



การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบส านักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย 
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน และตามแนวทาง: การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผล 
การควบคุมภายใน ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 
ขอบเขตของกระบวนงาน 
 กระบวนงานการจัดท ารายงานการควบคุมภายในนี้ ครอบคลุมข้ันตอนต้ังแต่การระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง การประเมิน
ความเส่ียง การบริหารจัดการความเส่ียง และการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน รวมถึงขั้นตอนการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน  
 
ค าจ ากัดความ 
 หน่วยรับตรวจ หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยรับตรวจตามค านิยามในระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่/โรงพยาบาลชุมชน) 
 ส่วนงานย่อย/หนว่ยงานย่อย หมายถึง ส่วนงานภายใต้หน่วยรับตรวจ ซึ่งอาจใช้ช่ือ “กิจกรรม” 
หรืออาจเรียกช่ืออย่างอื่น เช่น ส านัก กอง ฝ่าย หรือแผนกท่ีย่อยมาจากหน่วยรับตรวจท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ 
โครงสร้างหน่วยรับตรวจนั้น ๆ (กลุ่มงาน/ฝ่าย/สถานีอนามัย/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ)  
การประเมินตนเอง (CSA)  

1. ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/นโยบาย 
2. สอบทานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ (ค าส่ังมอบหมายงาน/แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกรอบ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ) 
3. ประเมินองค์ประกอบจากวิธีการปฏิบัติงาน (กระบวนงาน/ขัน้ตอนของการปฏิบัติงานเพื่อให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์) 

เพียงพอหรือไม่ ยงัมีความเส่ียง ณ จุดใด 
4. ระบุความเส่ียงท่ีคาดว่าจะเกิดหรือเกิดขึ้นแล้ว 
5. หาวิธีแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 

การรายงานการควบคุมภายใน 
1. หน่วยรับตรวจ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  

จัดท าแบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 ส่งส าเนาให้ สสจ.น่าน ภายในวันท่ี  20 ตุลาคม ของทุกปี  และส่งให้ สตง./สป./ผวจ. 
ภายใน  30 ธันวาคม ของทุกปี 

2. ส่วนงานย่อย/หน่วยงานยอ่ย  กลุ่มงาน/ฝ่าย/สถานีอนามัย (รพ.สต.)/ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอ จ าท าแบบ ปย.1 ปย.2 ส่งส าเนาให้ สสจ.น่าน ภายในวันท่ี  20 ตุลาคม ของทุกปี    โดยให้สถานีอนามัย (รพ.สต.)/
ส่งให้ สสอ. ภายในวันท่ี  5 ตุลาคม ของทุกปี  ให้กลุ่มงาน/ฝ่ายส่งผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของหน่วยงาน ภายใน  5 
ตุลาคม ของทุกปี 
 
 
 
 
 

 
 
 



แผนการจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทาง  

การด าเนินงาน (ในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ) 
 
 

กลุ่มงาน/รพช./สสอ.ศึกษา
วิเคราะห์ตามแนวทางการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน  

แบบรายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1. แบบ ปย.1,2 
 
 
2. แบบ ปอ.1,2,3 
 

 
กลุ่มงาน   
/สสอ. 
/สอ.(รพ.สต.) 
รพท./รพช./ 
สสจ. 
 

2 ระบขุั้นตอนการปฏิบัติงานต้ังแต่
เริ่มต้นจนส าเร็จ  

บุคลากรทุกคนประเมินความ
เส่ียงจากกระบวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

การประเมินความเส่ียงจะต้อง 
ประเมินทุกกระบวนงานใน
ความรับผิดชอบ 
 

บุคลากรทุก
คน 

3 การประเมินความเส่ียง (ใน
กระบวนงาน/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีคาดว่าหรือพบว่ามี
ความเส่ียง) 
 

บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
จัดล าดับความเส่ียงโดยการ
วิเคราะห์ถึงโอกาสในการเกิด
ความเส่ียงและผลกระทบท่ีได้รับ
จากความเส่ียงนั้น  

1. ประเมินความเส่ียงโดย
วิเคราะห์ท้ังผลกระทบและ
โอกาสท่ีอาจจะเกิด 
2.จัดล าดับความเส่ียงโดยน าผล
การวิเคราะห์ในข้อ 1 มา
วิเคราะห์ร่วมกับความสามารถ/
โอกาสในการปรับปรุงความ
เส่ียงและกรอบเวลาในการ
ด าเนินงานโดยใช้ Risk Matrix 
ซึ่งความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูงท่ี
มีค่าต้ังแต่ 5 ขึ้นไป จะต้อง
ได้รับการแก้ไขก่อน 
 

กลุ่มงาน   
/สสอ. 
/สอ.(รพ.สต.) 
รพท./รพช./ 
สสจ. 

4 การบริหารจัดการความเส่ียง 
(วิธีการปรับปรุง/แก้ไขความเส่ียงท่ีคาดว่า
จะเกิดหรือท่ีพบว่าเกิดข้ึนแล้วจาก
กระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 

ผู้รับผิดชอบก าหนดวิธีการบริหาร
ความเส่ียงหรือวางแผนในการ
จัดการความเส่ียง 

โดยมีวิธีการบริหารจัดการ
ความเส่ียง นี้ 
1.หลีกเล่ียงความเส่ียง 
2.รับความเส่ียงเอง 
3.ควบคุมการสูญเสีย 
4.ถ่ายโอนความเส่ียง 
 

กลุ่มงาน   
/สสอ. 
/สอ.(รพ.สต.) 
รพท./รพช./ 
สสจ. 

5 จัดท ารายงาน ตามแบบ ปย.1,2 
และแบบ ปอ.1,2,3 
 
 

ผู้รับผิดชอบรวบรวมและจัดท า
รายงาน 

ผู้รับผิดชอบของ 
1. สสอ.จัดท าแบบ ปย.1,2 
 
 
2.รพช./สสจ.จัดท า              
   แบบ ปอ.1,2.3 
 
 
 

กลุ่มงาน   
/สสอ. 
/สอ.(รพ.สต.) 
 
รพท./รพช./ 
สสจ. 



6 เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
 
                          

เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาแผนการปรับปรุงการ
ควบคุม 

- กลุ่มงาน/
สสอ./รพช. 

7 จัดส่งรายงาน 
 

กลุ่มงาน/สสอ. ส่ง ปย.1,2  
รพช. ส่ง ปอ.1,2,3  
สสจ. ส่ง ปอ.1,2,3 

1. กลุ่มงาน/สสอ./รพช.        
ส่งรายงานให้  สสจ   ภายใน 
วันท่ี 20 ตค.ของทุกปี 
2.สสจ.ส่งรายงานให้ ผวจ./สตง./
สป. ภายใน 30 ธ.ค.ของทุกปี 
 

กลุ่มงาน   
/สสอ. 
/สอ.(รพ.สต.) 
รพท./รพช./ 
สสจ. 

8 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุง 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุง (แบบ ปย.2และแบบ 
ปอ.3) หากไม่มีการด าเนินงาน
ตามแผนให้เร่งรัดและหากยังพบ
ความเส่ียงยังสูงอยู่ให้ปรับปรุง
กิจกรรมควบคุมแล้วรายงานผล
ต่อหัวหน้าหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง
ในรอบ 6 เดือน (31 มี.ค.ของ
ทุกปี)  

กลุ่มงาน   
/สสอ. 
/สอ.(รพ.สต.) 
รพท./รพช./ 
สสจ. 

9 รายงานผลการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
 

หัวหน้าหน่วยงานรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในต่อ ผวจ./สตง./สป. 

จัดส่งรายงานภายใน 20 เม.ย.
ของทุกปี 
 

สสจ. 

 
เอกสารอ้างอิง 

1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
2. แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน จัดท าโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

แบบฟอร์มที่ใช ้
ส าหรับกลุ่มงาน/ฝ่าย/รพสต./สสอ. 
1. แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 1 
2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 2 

 

ส าหรับ รพท./พรช./สสจ. 
1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 1 
2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 2 
3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Flow  Chart  การตรวจสอบภายใน 
 

ผูเ้ก่ียวข้อง กิจกรรม ค าอธิบาย  
 
 
 

- เจา้หน้าที่การเงนิ 
- จนท.พสัด ุ
- หน.จนท.พสัด ุ
- ผูบ้รหิารทุกระดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รายงานให ้ 
   นพ.สสจ. ทราบ 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. บนัทกึขอความร่วมมอื รพท.รพช.
สสอ.สง่รายชื่อร่วมเป็นกรรมการ
ตรวจสอบภายในระดบัจงัหวดั และ
อ าเภอ 
2. นพ.สสจ.ลงนามแต่งตัง้ และแจง้
เวยีนใหทุ้กหน่วยงานและคณะ กก. 
ทราบ 
 
 
3. จดัท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 
 
 
 
4.ตรวจสอบภายในโดยใชคู้ม่อืการ
ตรวจสอบภายในเขต 15,16 เป็น
เครื่องมอืโดยสุม่ตรวจ 10 % 
 
 
 
 
5.รายงานผลการตรวจ ให ้นพ.สสจ.
ทราบ และสัง่การ 
6.แจง้ผลการตรวจสอบใหห้น่วยรบั
ตรวจทราบและแกไ้ขปัญหาที่ตรวจพบ 
 
 
 
 
 
 
7. ตดิตามการแกไ้ขปัญหาที่ตรวจพบ 
 
 
8. รายงาน สตง./สป./ผวจ ณ วนัที่  30 
กย. ของทุกปี ภายในวนัที่  30 ธค. 
ของทุกปี โดยใหค้ณะกรรมการระดบั
อ าเภอสง่รายงานใหเ้สรจ็สิน้ภายใน
วนัที่  20 ตุลาคม ของทุกปี 
 
 
 

 

 
 
 

       ระดบัจงัหวดั 
 - จนท.จาก สสจ. 
 - จนท.จาก รพท.  

             
. 
 
 

ระดบัอ าเภอ 
- จนท.จาก รพช.          
- จนท.จาก สสอ./สอ. 

            

นพ.สสจ.น่าน 

รายงาน สตง./สป./ผวจ. 
 ณ วนัที่ 30 กย.ของทุกปี 
ภายใน 30 ธค. ของทุกปี 

คณะกรรมรการ 
ตรวจสอบภายใน 

รายงานผลการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ก ากบัตดิตาม การแกไ้ข
ปรบัปรุง           

ท าแผนการตรวจสอบภายใน  
รพ.สต./สสช.           

 

ท าแผนการตรวจสอบภายใน  
รพท./รพช.           

คูม่อืการตรวจสอบภายใน 
       

แจง้ผลการตรวจสอบภายในพรอ้ม
แจง้แกไ้ขปัญหาทีต่รวจพบ           



         การด าเนินการตรวจสอบภายใน 
 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ   ประสานหน่วยงานสงักดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน แจง้รายชื่อเจา้หน้าทีเ่พื่อเสนอขออนุมตัแิต่งตัง้
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ เพื่อด าเนินการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการเกีย่วกบัการบรหิาร
งบประมาณ การบรหิารการเงนิและการบญัช ี การบรหิารพสัดุและทรพัยส์นิ รวมถงึการบรหิารงานดา้นอื่น ๆ ของทางราชการ  ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ มตคิณะรฐัมนตร ี
นโยบาย และแผนงาน งาน หรอืโครงการ   ใหเ้ป็นไป                                                  
                                                                                                
                                                           
 

ขัน้ตอนการด าเนินการตรวจสอบภายในระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ 
1. ประสานหน่วยงานสงักดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน แจง้รายชื่อเจา้หน้าทีเ่พื่อเสนอขออนุมตัิ 

แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ  
2. วางแผนและก าหนดเป้าหมายการตรวจสอบ ใชคู้่มอืการตรวจสอบทีส่าธารณสขุเขต 15 และเขต 16 ก าหนด 
3. วางแนวทางการตรวจสอบ  ตามเอกสารแนบทา้ย 
4. แจง้เวยีนค าสัง่และแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 
5. เสนอโครงการตรวจสอบภายในเพื่อขอใชเ้งนิงบประมาณด าเนินการตามแผนต่อผูม้อี านาจ 
6. ด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางทีก่ าหนด 
7. ประสานคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดบัจงัหวดัร่วมตรวจสอบตามวนัเวลาทีก่ าหนดตามแผน 

การตรวจสอบ 
8. รายงานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะใหผู้บ้รหิารทราบและสัง่การ  แลว้แจง้ใหห้น่วยรบัตรวจทราบ 
      และปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะ  
9. ตดิตามผลการตรวจสอบตามขอ้เสนอแนะ  
10.  รายงานผลการตรวจสอบประจ าปีให ้สตง. /สป./ ผวจ.ทราบ ภายในวนัที ่ 30 ธนัวาคม ของปีปัจจุบนั 

 

 ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
1. ใชค้ าสัง่เดมิทีส่ านักงานสาธารณสุขจงัหวดัน่านไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ต่ปีงบประมาณ 2560 
2. วางแผนและก าหนดเป้าหมายการตรวจสอบ ใชคู้่มอืการตรวจสอบทีส่าธารณสขุเขต 15  

และเขต 16 ก าหนด 
3. วางแนวทางการตรวจสอบ  ตามเอกสารแนบทา้ย 
4. แจง้เวยีนแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 
5. เสนอโครงการตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานร่วมกบัการตรวจสอบภายในระดบัจงัหวดัและอ าเภอ   

เพื่อขอใชเ้งนิงบประมาณด าเนินการตามแผนต่อผูม้อี านาจ 
6. ด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางทีก่ าหนด 
7. ประสานคณะกรรมการตรวจสอบภายในร่วมตรวจสอบตามวนัเวลาทีก่ าหนดตามแผนการตรวจสอบ 
8. รายงานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะใหผู้บ้รหิารทราบและสัง่การ  แลว้แจง้ใหห้น่วยรบัตรวจทราบ 
      และปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะ  
9. ตดิตามผลการตรวจสอบตามขอ้เสนอแนะ  

 


