
 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน จุดควบคุมความเสี่ยง

1. รับใบขอเบิกรายสัปดาห์ 5 นาที
2. ตรวจสอบความถกูต้อง

และครบถว้นของขอ้มูล
3. ตรวจสอบลายมือชื่อ

หัวหน้าผู้ขอเบิกวัสดุ

1. ตัดเบิกรายการเบิกพสัดุ 15 นาที
โดยโปรแกรมคลังเวชฯ

2. ระบุจ านวนการเบิกให้ถกูต้อง

1. ตรวจสอบความครบถว้น 5 นาที
ของใบเบิกพสัดุ

ระยะเวลา

กระบวนการเบิกจ่ายยาและเวชภณัฑ์
งานคลังยาและเวชภณัฑ์ โรงพยาบาลปากพนัง

วตัถุประสงค์ : เพ่ือให้การเบกิจ่ายยาและเวชภัณฑ์ด าเนินการอยา่งครบถ้วน ถูกต้อง เปน็ไปตามระเบยีบ
                       ส านักนายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการพัสดุ พ .ศ. 2560 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม

1. รับใบขอเบิกจากหน่วยงาน 
ที่ต้องการเบิก 

2. ตัดรายการเบิก 
จากโปรแกรมคลังเวชฯ 

3. เสนอหัวหน้าคลังยาฯ 
อนุมัติการเบิกจ่าย 

เจ้าหน้าที่คลังยา 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ

เจ้าหน้าที่คลัง



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. ตรวจสอบลายมือชื่อของ 10 นาที
   หัวหน้าคลังยาในใบเบิกพสัดุ
   ทุกฉบับ

1. ตรวจสอบหน่วยงาน 15 นาที
   ประเภทและจ านวน
   ของพสัดุให้ถกูต้องตรงกนั
2. ให้ผู้รับพสัดุ ตรวจสอบ
ความถกูต้องและลงลายมือชื่อ
ทุกคร้ัง

1. เกบ็เขา้แฟม้โดยแยกหน่วยงาน 10 นาที
    แยกประเภทการเบิก
2. เกบ็เขา้แฟม้ทันที

60 นาทีรวมระยะเวลาทัง้หมด

4. รับใบเบิกพัสดุ 
ที่ผ่านการอนุมัติพัสดุ 

เรียบร้อยแล้ว 

6. เก็บเอกสารเบิกจ่ายวัสดุ 
เข้าแฟ้ม 

5. ท าการเบิกจ่ายวัสดุ 
ให้กับหน่วยงานที่ขอเบิก 

เจ้าหน้าที่คลังยา 

เจ้าหน้าที่คลังยา 

เจ้าหน้าที่คลัง



คะแนน ระดบั

ความกว้างของ columm 28.00 ความกว้าง 23.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 23.00 6.00 6.00 6.00 6.00 11.00

กระบวนการเบิกจ่ายยา
และเวชภัณฑ์

งานคลังยา โรงพยาบาลปากพนัง เพือ่ให้การเบิกจ่ายยาและ 1.ลงข้อมูลเบิก 1.ลายมือไม่ชัดเจน 3 2 6 ปานกลาง 3
เวชภัณฑ์ ด าเนินการอย่าง เวชภัณฑ์ในstock 2.ระบุหน่วยเบิกไม่ชัดเจน
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไป card ผิด
ตามระเบียบส านักนายก 2.จ่ายเวชภัณฑ์ผิด 1.ไม่มีระบบสอบทาน 2 4 8 สูง 2
รัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (จ านวน,รายการ) double check
พ.ศ. 2560 และทีแ่ก้ไข 3.การบันทึกโปรแกรม 1.ลายมืออ่านยาก 3 2 6 ปานกลาง 3
เพิม่เติม คลังเวชภัณฑ์คลาด 2.ระบุหน่วยไม่ชัดเจน

เคล่ือน
4.เวชภัณฑ์ไม่พอจ่าย 1.ปริมาณการส่ังใช้มากขึ้น 2 5 10 สูง 1

2.บริษัทขาดส่ง
3.สภาพคล่องทางการเงิน
ของ รพ.ไม่ดี

บริษัทไม่ส่งของ

ล าดับ
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ความกว้างของ columm

กลุม่งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลปากพนัง

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / 
ภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง



เกินร้อยละ 5 ต่อปี 5 สูงมาก
ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี 4 สูง
ร้อยละ 3 - 4 ต่อปี 3 ปานกลาง

ร้อยละ 2 ต่อปี 2 น้อย
ร้อยละ 1 ต่อปี 1 น้อยมาก

ตารางวิเคราะห์ความเสีย่ง
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความถ่ีที่จะเกิดขึน้

1. ปัจจัยเส่ียง

โอกาสทีจ่ะเกิดขึ้น ระดบัคะแนน โอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง



กระทบกับหน่วยงานทัง้ในและนอกองค์กร 5 สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรต้ังแต่ร้อยละ 7๕ ขึ้นไป 4 สูง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 – 75  3 ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 – 49  2 น้อย
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25 1 น้อยมาก

ตารางวิเคราะห์ความเสีย่ง
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสีย่งที่จะเกิดขึน้

1. ปัจจัยเส่ียง

ร้อยละของผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้น ระดบัคะแนน โอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง



(1) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงาน การควบคุมภายใน การปรับปรุง  หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ

ทีม่อียู่ การควบคุม    / ก าหนดเสร็จ
ภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ / วตัถุประสงค์

ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00

งานคลังเวชภัณฑ์
กระบวนการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ความคลาดเคล่ือน การควบคุมทีม่ีอยู่ 1. อัตราความคลาด 1.ลงข้อมูลเบิก 1.ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ งานคลังเวชภัณฑ์
งานคลังยาและเวชภัณฑ์ จากการเบิกยาและ ไม่เพียงพอ เคล่ือนในการเบิก เวชภัณฑ์ในstock การเบิกจ่าย งานพัสดุ
โรงพยาบาลปากพนัง เวชภัณฑ์ 1. การตรวจสอบเวช จ่ายเวชภัณฑ์ < 5% card ผิด เวชภัณฑ์ ก.ย.-63

ภันฑ์โดยหน่วยเบิก 2. จ านวนรายการ 2.จ่ายเวชภัณฑ์ผิด 2.มีระบบตรวจสอบ
เพือ่ให้การเบิกจ่ายยาและ 2.วิธีปฏิบัติการ เวชภัณฑ์ทีค้่างจ่าย (จ านวน,รายการ) ซ  า double check
เวชภัณฑ์ ด าเนินการอย่าง เบิกจ่ายเวชภัณฑ์ หน่วยเบิก < 2% 3.หน่วยเบิกรายงาน
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไป 3. วิธีปฏิบัติการ 3. อัตราเวชภัณฑ์ที่ 3.การบันทึกโปรแกรม อัตราการใช้ราย
ตามระเบียบส านักนายก ตรวจสอบคลังเวชฯ ค้างจ่ายเกิน 7 วัน คลังเวชภัณฑ์คลาด สัปดาห์และกรณี
รัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ส าหรับหน่วยงาน เคล่ือน ทีผิ่ดปกติ
พ.ศ. 2560 และทีแ่ก้ไข รพ. <20% 4.เวชภัณฑ์ไม่พอจ่าย 4.กรณีบริษัทแจ้ง
เพิม่เติม ขาด พัสดุจัดหายืม

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย
กลุม่งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุดวันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2563

ความเสี่ยง การประเมนิผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ทีย่ังมอียู่



(1) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงาน การควบคุมภายใน การปรับปรุง  หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ

ทีม่อียู่ การควบคุม    / ก าหนดเสร็จ
ภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ / วตัถุประสงค์

ความเสี่ยง การประเมนิผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ทีย่ังมอียู่

แจ้งหน่วยเบิก
5.ตรวจสอบ
เวชภัณฑ์คงคลัง
ทุก 3 เดือน

         ชื่อผู้รายงาน     อมรรัตน์   รักฉิม
                  ( นางสาวอมรรัตน์    รักฉิม )

       ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ
                     วันที.่................. / กันยายน/2563



๑. ตรวจสอบลายมือชื่อหัวหน้าคลังยาในใบเบิกพัสดุทุกฉบับ

๑. ตรวจสอความถูกต้อง ของชื่อหน่วยงาน ประเภทรายการ และจ านวนพัสดุให้ถูกต้อง ตรงกัน
๒. ผู้รับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อรับวัสดุทุกคร้ัง

ขั้นตอนที ่๖ เก็บเอกสารเบิกจ่ายวัสดุเข้าแฟ้ม

๑. การตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกพัสดุ

ขั้นตอนที ่๕ เบิกจ่ายวัสดุให้กับหน่วยงานทีข่อเบิก

1. เก็บเข้าแฟ้ม โดยแยกหน่วยงาน ประเภทการเบิก
       2.เก็บเข้าแฟ้มทันที

ขั้นตอนที ่2 การตัดรายการเบิกจากโปรแกรมคลังเวชภัณฑ์

ขั้นตอนที ่3 เสนอหัวหน้าหน่วยคลังยาและเวชภัณฑ์เพือ่อนุมัติการเบิกจ่าย

ขั้นตอนที ่4 รับใบเบิกพัสดุทีผ่่านการอนุมัติ

๑. ตัดรายการเบิกพัสดุโดยโปแกรมคลังและเวชภัณฑ์
๒. ระบุจ านวนเบิกให้ถูกต้อง

ขั้นตอนที ่ 1 การลงข้อมูลการเบิกของหน่วยเบิก
๑. การรับใบขอเบิกรายสัปดาห์
๒. การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
๓. การตรวจสอบลายมือชื่อ หัวหน้าผู้ขอเบิกยาและเวชภัณฑ์

แบบสอบถามด้านการเบิกจ่ายยาและเวชภณัฑ์
ดา้นการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ

แบบสอบถามนี้เหมาะส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ ซ่ึงคุ้นเคย
เกี่ยวกับด้านการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์จากคลังเวชภัณฑ์ ข้อสรุปค าตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์

1. แบบสอบถามดา้นการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ประกอบด้วย

ผู้มีความรู้ในเร่ืองนี้



ค าถาม ม ี/ ใช่ ไมม่ ี/ ไมใ่ช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ
ขั้นตอนที ่1 การลงขอ้มลูการเบิกของหน่วยเบิก
 หน่วยงานส่งใบเบิกตรงเวลา  

 หน่วยงานระบุรายการ จ านวนเบิก ถูกต้อง ครบถ้วน 

 หน่วยงานมีการระบุลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยเบิก 

ขั้นตอนที ่2 การตดัรายการเบิกจากโปรแกรมคลังฯ
 ใบเบิกมีการตัดโปรแกรมคลังฯเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

 รายการใบจัดยาจากโปรแกรมถูกต้องตรงตามใบเบิกหรือไม่ 

     ตรงตามใบเบิกหรือไม่

ขั้นตอนที ่3 เสนอหัวหน้าคลังยาและเวชภัณฑ์เพ่ืออนุมตัิ
 ปริมาณการเบิกยาและเวชภัณฑ์ ตรงตามรายการ 

    ทีอ่นุมัติให้เบิก ปริมาณเหมาะสมกับปริมาณการใช้และ
   ปริมาณคงเหลือ

ขั้นตอนที ่4 รับใบเบิกพัสดทุีไ่ดร้ับอนุมตัิ
 มีลายมือชื่อหัวหน้าคลังยาและเวชภัณฑ์อนุมัติหรือไม่ 

ขั้นตอนที ่5 การเบิก-จ่ายพัสดใุห้หน่วยเบิก
 ตรวจสอบหน่วยงาน ประเภท จ านวนของพัสดุ 

     ให้ถุกต้อง ตรงกัน
 ผู้รับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 

 ผู้รับพัสดุ ลงลายมือชื่อรับ ในใบเบิก 

ขั้นตอนที ่6 การเก็บเอกสารเบิก-จ่ายวัสดเุขา้แฟ้ม
 มีการเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม แยกหน่วยงาน ประเภท 

     ถูกต้องหรือไม่
 มีการเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ทันที ไม่มีเอกสารค้างหรือไม่ 

แบบสอบถามดา้นการเบิกจ่ายยาและเวชภัณ์



ค าถาม ม ี/ ใช่ ไมม่ ี/ ไมใ่ช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ

ชื่อผู้ประเมิน.......................................................................
 ต าแหน่ง.......................................................................

  วันที.่............./........................./.................

สรุป : ด้านการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์



(3) (4) (5) (6)  (7) (8)  (9)
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงาน การควบคุมภายใน การปรับปรุง

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน
ภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ / วตัถุประสงค์ 
ความกว้างของ columm 28.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00

กระบวนการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 1. การตรวจสอบเวช 1.ลงข้อมูลเบิก 1.ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ งานคลังเวชภัณฑ์
งานคลังยาและเวชภัณฑ์ ภันฑ์โดยหน่วยเบิก เวชภัณฑ์ในstock การเบิกจ่าย งานพัสดุ ด าเนินการแล้ว นิเทศประเมิน
โรงพยาบาลปากพนัง card ผิด เวชภัณฑ์ ก.ย.63 โดยหน.คลังยาและ

2.วิธีปฏิบัติการ 2.จ่ายเวชภัณฑ์ผิด 2.มีระบบตรวจสอบ หน.กลุ่มงานฯ
เพือ่ให้การเบิกจ่ายยาและ เบิกจ่ายเวชภัณฑ์ (จ านวน,รายการ) ซ  า double check ผลการด าเนินการ
เวชภัณฑ์ ด าเนินการอย่าง 3. วิธีปฏิบัติการ 3.หน่วยเบิกรายงาน ถูกต้อง ครบถ้วน
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไป ตรวจสอบคลังเวชฯ 3.การบันทึกโปรแกรม อัตราการใช้ราย
ตามระเบียบส านักนายก คลังเวชภัณฑ์คลาด สัปดาห์และกรณี
รัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ เคล่ือน ทีผิ่ดปกติ
พ.ศ. 2560 และทีแ่ก้ไข 4.เวชภัณฑ์ไม่พอจ่าย 4.กรณีบริษัทแจ้ง
เพิม่เติม ขาด พัสดุจัดหายืม

แจ้งหน่วยเบิก
5.ตรวจสอบ
เวชภัณฑ์คงคลัง

แบบตดิตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน งานคลังยาและเวชภณัฑ์ กลุม่งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุด 1 ตุลาคม 25662 ถึง 30 กันยายน 2563

ความเสี่ยง
ทีย่ังมอียู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/ ก าหนด

เสร็จ

สถานะด าเนินการ วิธีการตดิตามและ
สรุปผลการประเมนิ/

ขอ้คิดเห็น



ทุก 3 เดือน

สถานะด าเนินการ ลายมอืชื่อ อมรรัตน์   รักฉมิ
 =  ด าเนินการแล้วเสร็จ ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ
 =  ด าเนินการแล้วแตล่่าชา้กว่าก าหนด วันที ่1. เดอืน กันยายน.พ.ศ. 2563
X   =  ยังไมไ่ดด้ าเนินการ              
O  =  อยู่ระหว่างด าเนินการ


