
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวดั

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์

๑. การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาทุกระดับ
     ๑.๑ ระดับหน่วยงาน
          ๑.๑.๑ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของหน่วยงาน เป็นปัจจุบัน

          ๑.๑.๒ การก าหนดนโยบาย ด้านก าหนดความต้องการการ
จัดซ้ือ การควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่าย รวมถึงมาตรการด้านความ
ปลอดภัยท่ีเก่ียวข้อง

          ๑.๑.๓ การจัดท ากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่
ยาสอดคล้องกับกรอบบัญชีรายการตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการก าหนด
และผ่านการอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ

          ๑.๑.๔ การควบคุมก ากับ และการประเมินผล
          ๑.๑.๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
          ๑.๑.๖ สรุปรายงานการผลการควบคุมก ากับ และวิเคราะห์
ความเส่ียงให้ผู้บังคับปัญชาตามล าดับช้ันทราบเป็นระยะ

     ๑.๒ ระดับอ าเภอ
          ๑.๒.๑ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาระดับอ าเภอ เป็นปัจจุบัน

          ๑.๒.๒ การก าหนดนโยบาย และการก ากับติดตามการใช้ยา
และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาในหน่วยบริการในอ าเภอ สอดคล้องกับ
หน่วยงาน (โรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลท่ัวไป, โรงพยาบาลชุมชน)

          ๑.๒.๓ การใช้ระบบเครือข่ายในการบริหารจัดการยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา

          ๑.๒.๔ การจัดท ากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
 ระดับอ าเภอ และระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีความ
สอดคล้องกับกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของจังหวัด
 และผ่านการอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ

          ๑.๒.๕  ระบบการจัดซ้ือด าเนินการโดยคณะกรรมการร่วม
ระดับอ าเภอหรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการร่วมระดับอ าเภอ

ช่ือหน่วยงาน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…................................................
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี

แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ด้าน การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา

ล าดับ รายการ

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวดั

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์

ช่ือหน่วยงาน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…................................................
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี

แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ด้าน การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา

ล าดับ รายการ

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

         ๑.๒.๖ โรงพยาบาลระดับอ าเภอ มีระบบการจัดเก็บส ารองยา
และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาอย่างเพียงพอ มีการรักษาคุณภาพและความ
ปลอดภัย ในการจัดเก็บ

         ๑.๒.๗ หน่วยบริการทุกหน่วยในอ าเภอมีระบบจัดเก็บและ
ส ารองยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเภสัชกร
ของโรงพยาบาลเป็นท่ีปรึกษาและนิเทศติดตาม

          ๑.๒.๘ การควบคุมก ากับและประเมินผล 
          ๑.๒.๙ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
          ๑.๒.๑๐ สรุปรายงานการผลการควบคุมก ากับ และวิเคราะห์ 
     ๑.๓ ระดับจังหวัด
          ๑.๓.๑ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาร่วมระดับจังหวัด เป็นปัจจุบัน

          ๑.๓.๒ การจัดท ากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่
ยาร่วมระดับจังหวัด มีความสอดคล้อง ลดหล่ันตามศักยภาพและ
ระดับของหน่วยงานในจังหวัด และผ่านการอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ

          ๑.๓.๓ การจัดซ้ือร่วม โดยมีตัวแทนจากผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติของหน่วยบริการทุกระดับร่วมเป็นกรรมการ

          ๑.๓.๔ การส ารองหรือการจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่
ยาร่วมของจังหวัด

          ๑.๓.๕ การควบคุมก ากับและประเมินผล 
          ๑.๓.๖ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
     ๑.๔ ระดับเขต
          ๑.๔.๑ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาร่วมระดับส่วนราชการ และระดับเขต

          ๑.๔.๒ การจัดท ากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่
ยาร่วมของหน่วยบริการทุกระดับในเขต

          ๑.๔.๓ การจัดซ้ือร่วม โดยมีตัวแทนจากผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติของหน่วยบริการทุกระดับและทุกจังหวัดร่วมเป็นกรรมการ

          ๑.๔.๔ การส ารองหรือการจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่
ยาร่วมระดับเขต

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวดั

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์

ช่ือหน่วยงาน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…................................................
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี

แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ด้าน การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา

ล าดับ รายการ

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

๒. แผนจัดซ้ือยา และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
     ๒.๑ การจัดท าแผนการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาโดยคณะ
กรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของหน่วยงาน
ทุกระดับ

     ๒.๒ การจัดท าข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าแผน
          ๒.๒.๑ วิเคราะห์การใช้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาในช่วง 
๓ ปีท่ีผ่านมา

          ๒.๒.๒ วิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงใช้ยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาในอนาคต

          ๒.๒.๓ ประมาณการใช้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาใน
ปีงบประมาณต่อไป

          ๒.๒.๔ ข้อมูลปริมาณยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาคงเหลือในปีน้ี

          ๒.๒.๕ ก าหนดปริมาณยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีจ าเป็นต้อง
ซ้ือตามบัญชียาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของหน่วยงาน

          ๒.๒.๖ ข้อมูลราคาต่อหน่วย (ราคากลาง ราคาอ้างอิง
ราคาย้อนหลัง)

          ๒.๒.๗ ก าหนดวงเงินจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
          ๒.๒.๘ ก าหนดการบริหารคลังและส ารองยาและเวชภัณฑ์
ท่ีมิใช่ยา

     ๒.๓ หลักฐานการอนุมัติแผนจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาและ
หลักฐานอนุมัติปรับแผน (ถ้ามี)

๓. การจัดซ้ือ ด าเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
     ๓.๑ ด าเนินการจัดซ้ือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

     ๓.๒ ด าเนินการจัดซ้ือตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุท่ีรัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน และก าหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ พัสดุส่งเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข และการยกเว้นการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวดั

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์

ช่ือหน่วยงาน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…................................................
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี

แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ด้าน การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา

ล าดับ รายการ

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

     ๓.๓ การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเลือกใช้วิธีจัดซ้ือ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีเผยแพร่เชิญชวน เป็นไปตามวงเงิน
จัดสรรและแผนจัดซ้ือ

     ๓.๔ ใช้สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ
เอกสารหลักฐาน

          ๓.๔.๑ ผลการสอบทานการะบวนการด าเนินงาน
๔. การรวมจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา

     ๔.๑ หน่วยงานจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เสนอหัวหน้า
หน่วยงานให้ความเห็นชอบ หลักฐานข้อตกลงประกอบด้วย

          ๔.๑.๑ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
          ๔.๑.๒ ขอบเขตข้อตกลง ประกอบด้วย
               ๔.๑.๒.๑ ประเภทหรือชนิด และปริมาณของยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีต้องการซ้ือ

               ๔.๑.๒.๒ งบประมาณ
               ๔.๑.๒.๓ หน่วยงานผู้แทนจัดซ้ือ และหน่วยงานเข้าร่วม
จัดซ้ือ

               ๔.๑.๒.๔ กรอบข้อตกลง รูปแบบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ

               ๔.๑.๒.๕ การเปล่ียนแปลง แก้ไขบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

               ๔.๑.๒.๖ วิธีการจัดซ้ือ
               ๔.๑.๒.๗ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
               ๔.๑.๒.๘ อ่ืน ๆ ............................................................. 
(ถ้ามี)

     ๔.๒ หลักฐานการมอบหมายให้มีหน่วยงานผู้แทนจัดซ้ือ โดยมี
อ านาจในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์

     ๔.๓ หน่วยงานผู้แทนจัดท าแผนการจัดซ้ือ และประกาศเผยแพร่
แผนจัดซ้ือยา และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา

     ๔.๔ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของยา และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอและราคากลางเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวดั

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์

ช่ือหน่วยงาน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…................................................
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี

แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ด้าน การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา

ล าดับ รายการ

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

     ๔.๕ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดซ้ือเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ

     ๔.๖ แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับในงานซ้ือเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติ

     ๔.๗ เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานขอซ้ือ เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานผู้แทน เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ

     ๔.๘ อนุมัติส่ังซ้ือ โดยผู้มีอ านาจอนุมัติ
     ๔.๙ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือหรือผู้ได้รับคัดเลือก
     ๔.๑๐ การลงนามสัญญาโดยผู้มีอ านาจ และการบริหารสัญญา
เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

๕. แนวปฎิบัติในการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
มูลค่าสูง ส าหรับหน่วยงานย่อยในโรงพยาบาล

     ๕.๑ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
และวัสดุการแพทย์มูลค่าสูง ส าหรับหน่วยงานย่อยในโรงพยาบาล

     ๕.๒ ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยาและ
วัสดุการแพทย์มูลค่าสูง ส าหรับหน่วยงานย่อยในโรงพยาบาล

     ๕.๓ การจัดท าแผนจัดซ้ือ มีการจัดท าข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการ
จัดท าแผนตาม ข้อ ๒.๒

     ๕.๔ หน่วยงานย่อยก าหนดปริมาณส ารองคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงพอใช้งาน

     ๕.๕ หน่วยงานย่อยเสนอความต้องการซ้ือตามแผน ประกอบ
ข้ันตอนการจัดซ้ือ เพ่ืออนุมัติส่ังซ้ือตามระเบียบก่อนการใช้งานจริง

     ๕.๖ การบริหารพัสดุส ารองคลังโดยใช้สัญญาจะซ้ือจะขายแบบ
ราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ

     ๕.๗ มีหลักฐานการบันทึกบัญชีหรือทะเบียนคุม เพ่ือควบคุมการ
เบิกใช้เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาและวัสดุการแพทย์มูลค่าสูง

     ๕.๘ มีรายงานยอดคงคลัง และรายงานการแลกเปล่ียน (ถ้ามี) 
เสนอผู้มีอ านาจ ทุกส้ินเดือน

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวดั

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์

ช่ือหน่วยงาน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…................................................
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี

แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ด้าน การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา

ล าดับ รายการ

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

     ๕.๙ คณะกรรมการสรุปรายงานผล การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และวัสดุการแพทย์มูลค่าสูง
เสนอผู้มีอ านาจ เป็นรายไตรมาส

แนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน
     ๖.๑ การก าหนดขอบเขตงาน ไม่ก าหนดเง่ือนไขส่วนแถมพิเศษ 
ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมฯ

     ๖.๒ หลักฐานหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วน
ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมฯ ของผู้ชนะ การจัดซ้ือ
จัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ต่อส่วนราชการ

     ๖.๓ หลักฐานการตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมฯ

     ๖.๔ หลักฐานการลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุม
     ๖.๕ จัดท ารายงานตามแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน
ชดเชย ส่วนสนับสนุน  หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมฯ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
เอกสารหลักฐาน

     ๗.๑ จัดท าประกาศแนวปฏิบัติของโรงพยาบาลตามเกณฑ์
จริยธรรม

ระบบควบคุมก ากับต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของหน่วยงาน
เอกสารหลักฐาน

     ๘.๑ เปรียบเทียบมูลค่าการจัดซ้ือกับปีท่ีผ่านมาในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน

     ๘.๒ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการยาเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเป็นรายไตรมาส

๙. รายงานและประเมินผลการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่
ยาของหน่วยงานตามล าดับช้ัน โดยมีระบบการก ากับติดตามต่อเน่ือง
เป็นระยะและตามล าดับช้ัน
เอกสารหลักฐาน

๗.

๘.

๖.

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวดั

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์

ช่ือหน่วยงาน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…................................................
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี

แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ด้าน การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา

ล าดับ รายการ

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

     ๙.๑ ระบบรายงาน/แบบส ารวจท่ีเก่ียวข้องและสรุปผลการ
ติดตามก ากับ

ลงช่ือ
ผู้สอบทาน

สรุปผลการสอบทาน

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒


