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กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

ขอบเขตการบรรยาย
ประเด็นความเสีย่ง      

และขอ้ตรวจพบดา้นพสัดุ

ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565
การควบคุมภายใน            

และการบรหิารความเสีย่ง

การก ากบัดูแลการปฏบิตัิงาน

ดา้นพสัดุ และกระบวนการ  

จดัซื้อจดัจา้ง การบรหิารพสัดุ 



ความเสีย่งและขอ้ตรวจพบ

งานจดัซื้อจดัจา้ง และการบริหารพสัดุ

จากการตรวจสอบการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด

(Compliance Auditing)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

ประเดน็ความเสีย่ง

และขอ้ตรวจพบดา้นพสัดุ

ขอ้ตรวจ

พบจากการตรวจสอบตาม

แผนการตรวจสอบ

ประจ าปี
ขอ้ตรวจพบการตรวจสอบ Performance Audit 

ดา้นผลการปฏิบตัิงาน ตามโครงการติดตามการเบกิจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเงินกู ้เพือ่แกไ้ข ปัญหา เยยีวยา 

และฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสงัคมท่ีไดร้บั ผลกระทบ จากการ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019



ไม่มีการแต่งตัง้มอบหมายหวัหนา้หน่วยพสัด ุซึง่ตอ้งมีหนา้ท่ี

เกี่ยวกบัการควบคุมคลงัและเป็นผูส้ ัง่จ่ายพสัดคุรบทุกคลงั      

ส่งผลใหไ้ม่มีผูค้วบคุมคลงัพสัด ุมีความเสีย่งเกดิทรพัย์สนิสญูหาย

หน่วยงานไม่จดัท าแผนจดัซื้อจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสนอผูมี้อ านาจ              

อนมุตัิก่อนด าเนนิการ ส่งผลกระทบใหไ้ม่มีแผนการบริหารจดัการดา้นพสัด ุ   

และก ากบัติดตามแผนรบั-จ่ายเงนิบ ารงุ  

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

ค าส ัง่/มอบหมาย

ประเดน็ความเสีย่ง/ขอ้ตรวจพบ

แผนจดัซื้อ

จดัจา้ง
1

2 จดัซื้อนอกแผน โดยไม่มีการขออนมุตัิปรบัแผนและไม่มีวงเงนิรองรบั มีความเสีย่ง

การช าระหนี้ และปฏบิตัิไม่เป็นไปตามพระราชบญัญตัิวินยัการเงนิการคลงัของรฐั



กระบวนการ
จดัซื้อจดัจา้ง

1 หน่วยงานผูใ้ช ้จดัส่งขอ้มูลขอซื้อโดยไม่แสดงยอดคงคลงั ยอดเฉลีย่ใช ้                      

เพือ่ประกอบการพจิารณาอนุมติัซื้อส ารองคลงั และการใชง้บประมาณอย่างเหมาะสม

2 ไม่มีการแต่งตัง้หรือมอบหมายใหมี้ผูจ้ดัท าขอบเขตของงานจดัซื้อหรือจา้ง

4 รายงานขอซือ้อา้งองิแหล่งทีม่าราคากลางใช้ราคาทีเ่คยจดัซือ้ครั้งหลงัสดุโดยไมส่บืราคาเปรยีบเทยีบ

ประเดน็ความเสีย่ง/ขอ้ตรวจพบ

หน่วยงานไมด่ าเนนิการจา้งเหมาบรกิาร CT Scan จ้างเหมาบรกิารฟอกเลอืด และเชา่เครือ่งวเิคราะห์
อัตโนมตัพิรอ้มน้ ายา ตามหนงัสอืแจง้เวยีนแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัการจดับรกิารตรวจวนิจิฉัยทางรังสี
วิทยาขัน้สงู ด้วยเครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์และแนวทางการจดับรกิารศนูยฟ์อกเลอืดดว้ยเครือ่ง         

ไตเทยีม และแนวทางการเช่าเครือ่งวเิคราะหอ์ตัโนมตัพิรอ้มน้ ายา 

6

เอกสารชดุตรวจรบัวสัดกุารแพทยห์อ้งผา่ตดั ในปี ๖๕ ปรากฎหลกัฐานแสดงการสง่มอบ แจ้งหมายเหต ุ     
ใช้ส าหรบัผ่าตดัผา่นไปแลว้ตัง้แตป่ ี๖๓5

ค าส ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการไม่ระบกุ าหนดระยะเวลาด าเนนิการแลว้เสร็จในค าส ัง่แต่งตัง้ 3

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



รายการท่ีมีวงเงนิแผนจดัซื้อสงูเกิน ๕ แสนบาท ไม่ด าเนนิการจดัหาโดยวิธีประกาศเชญิชวน       

และบริหารสญัญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จ ากดัปริมาณ ไดแ้ก่ หมวดยา หมวดวสัดกุารแพทย์

หอ้งผ่าตดัทัว่ไป ผ่าตดักระดกูและขอ้ เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาและวสัดกุารแพทย์ท่ีใชร้วมหลายหน่วยงาน

พบรายการส ารองคลงัคงเหลอืเป็น "ศนูย์" และรายการส ารองคลงัต ่ากว่าจุดส ารองคลงัหลายรายการ 

ส่งผลกระทบมีความเสีย่งต่อการใหบ้ริการอย่างต่อเนือ่ง โดยไม่มีการก ากบัติดตามกระบวนการจดัซื้อ 

เร่งรดัติดตามการส่งมอบ และไม่มีการก ากบัติดตามใหด้ าเนนิการต่อเนือ่งสญัญาจะซือ้จะขาย             

อย่างมีประสทิธิภาพ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

การบริหารจดัการดา้น

ยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา ประเดน็ความเสีย่ง/ขอ้ตรวจพบ

2

1



มีการรบัสิง่สนบัสนนุ ไดแ้ก่ ยา และเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา วสัดกุารแพทย์ โดยไม่มีการรายงาน               

ใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบ และส าเนาแจง้ใหง้านบญัชบีนัทึกรบัรูท้รพัย์สนิ และมีการบนัทึก        

ทะเบยีนคุมทรพัย์สนิแสดงเพยีงจ านวนหน่วย ไม่แสดงมูลค่ารวมท่ีรบัไว ้ส่งผลกระทบใหห้น่วยงาน

บนัทึกรบัทรพัย์สนิต ่าไป

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

ประเดน็ความเสีย่ง/ขอ้ตรวจพบ
บริหารจดัการ

ในสถานการณโ์ควิค 19

1

2

การจา้งเหมาจดัท าอาหารส าหรบัผูต้ิดเชื้อโควิค ๑๙ มีการจดัจา้งจากผูป้ระกอบการ    

โดยไม่พจิารณาความเหมาะสม มีราคาจดัจา้งสงูเกินจริง และมีการตรวจรบัพสัดุไม่รดักุม 

การจดัหารายการน า้ยาตรวจวินจิฉยั Covid 2019 ดว้ยวิธี PCR และรายการท่ีเก่ียวขอ้งอืน่            

มีการจดัซื้อราคาสงูเกินโดยไม่เปรียบเทียบราคากบัโรงพยาบาลในภารกิจใกลเ้คียง และมีการบริหาร

จดัการส ารองคลงัไม่สอดคลอ้งตามกรณเีร่งด่วน 

3



การควบคุม
เก็บรกัษา  

1

คลงัยา ไม่มีค าส ัง่มอบหมายผูร้บัผดิชอบถือกุญแจตูเ้ก็บรกัษายาเสพติด และกุญแจประตู

หอ้งคลงั มีการรบัพสัดท่ีุรบับริจาค และรบัสนบัสนนุเขา้คลงั โดยไม่มีการรายงานหวัหนา้

หน่วยงาน  มีการน าสนิคา้เขา้คลงัและบนัทึกทะเบยีนรบัพสัด ุก่อนการจดัซื้อ และมีการน ายา

จ่ายใหโ้รงพยาบาลอืน่โดยไม่มีหลกัฐานการอนมุติัใหย้ืมโดยหวัหนา้หน่วยงาน

2
คลงัพสัด ุบริเวณชานชลาจดัวางพสัดรุอตรวจรบัปะปนกบัพสัดใุนคลงั มีการน าสนิคา้เขา้คลงั      

บนัทึกทะเบยีนรบัสนิคา้ก่อนการจดัซื้อ ทะเบยีนคุมไม่ตรงกบัยอดคงเหลอื และบนัทึกไม่เป็นปัจจุบนั 

การบริหารจดัการพื้นท่ีไม่เรียบรอ้ยปลอดภยั  

3
คลงัหอ้งผ่าตดั มีสนิคา้บริษทัจดัวางไวโ้ดยยงัไม่มีการจดัซื้อ และไม่มีทะเบยีนรบัสนิคา้ มีการบริหาร

จดัการส ารองคลงัไม่สอดคลอ้งตามความตอ้งการใชจ้ริง และปฏบิตัิไม่ครบถว้น รดักุมตามท่ีระเบยีบ

ก าหนด

ประเดน็ความเสีย่ง/ขอ้ตรวจพบ

คลงัหอ้งปฏบิตัิการเทคนคิการแพทย์ พบว่า มีการจดัวางสนิคา้ปะปนกนัระหว่างวสัดจุากสญัญา

จดัซื้อ และวสัดจุากสญัญาเช่าเครื่อง  4

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



ทะเบยีนคุมทรพัยส์นิ
การจ่ายพสัดุ
และการรายงาน

1
ทะเบยีนคุมครุภณัฑ ์พบว่า ไม่มีการลงเลขรหสัทรพัยส์นิในระบบ GFMIS ทีต่วัครุภณัฑไ์ม่จดัท าทะเบยีนคุมทรพัยส์นิ    

รายตวัตามรูปแบบทีก่รมบญัชีกลางก าหนด และค านวณค่าเสือ่มราคาทรพัยส์นิไม่เป็นไปตามระเบยีบก าหนด
2

การรายงานยอดวสัดุคงคลงัคงเหลอืไม่ครบถว้นทุกคลงั ไดแ้ก่ คลงัยาย่อย คลงัวสัดุการแพทยแ์ละเวชภณัฑมิ์ใช่ยา     

คลงัหอ้งผ่าตดั คลงัวิสญัญ ีคลงัทนัตกรรม คลงัวสัดุวิทยาศาสตร ์หอ้งตรวจพเิศษสวนหวัใจ หอ้งตรวจพเิศษไตเทยีม   

คลงัวสัดุคอมพวิเตอร ์คลงัช่าง และคลงัวสัดุโภชนาการ ฯลฯ ไม่แสดงทรพัยส์นิทีมี่อยู่จรงิ ส่งผลกระทบใหก้ารบนัทกึ

ทรพัยส์นิต ่าไป และบนัทกึค่าใชจ้่ายในงบการเงนิสูงไป 

การรายงานการตรวจสอบพสัดุประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุจดัท า 

รายงานผลการตรวจสอบพสัดุประจ าปี ไม่ครบทุกประเภท และแสดงยอดคงเหลอื ไม่ตรงกบัรายงานงบการเงนิ  

ประเดน็ความเสีย่ง/ขอ้ตรวจพบ

3

การจดัท าใบเบกิพสัด ุพบว่า ผูจ้่ายพสัดไุม่ตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเบกิ ใหค้รบถว้น        

ทุกฉบบั ผูล้งชือ่เบกิท่ีตอ้งเป็นหวัหนา้หน่วยงานผูใ้ชเ้ป็นผูมี้สทิธิเบกิ และผูร้บัพสัดไุม่มีการ

มอบหมายใหมี้สทิธิรบัแทน ส่งผลใหก้ารควบคุมทรพัย์สนิไม่รดักุม เสีย่งต่อทรพัย์สนิสญูหาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



ขอ้ตรวจพบการตรวจสอบ Performance Audit 

ดา้นผลการปฏิบตัิงาน ตามโครงการติดตามการเบกิจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเงินกู ้เพือ่แกไ้ข ปัญหา เยยีวยา 

และฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสงัคมท่ีไดร้บั ผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



ขอ้ตรวจพบ

1
การมอบหมายหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและก าหนดสทิธิการใชง้านในระบบ GFMIS ไม่เป็นปัจจุบนัและไม่จดัท า           

ทะเบยีนคุมการเขา้ใชง้านในระบบ GFMIS หวัหนา้กลุ่มงานการเงนิ เป็นผูใ้ชร้หสัอนุมตัิเบกิ (อม.๑)                     

และอนุมตัิจ่าย (อม.๒) โดยไม่มีค าส ัง่มอบหมาย

หน่วยงานมีการเบกิจ่ายช าระหนี้ ล่าชา้เกิน ๕ วนัท าการ นบัจากวนัท่ีตรวจรบัเรียบรอ้ย2
หน่วยงานมีการจดัท าทะเบยีนคุมขอ้มูลหลกัผูข้าย แต่ไม่เป็นปัจจุบนั3

ค าส ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ คณะกรรมการ

พจิารณาผลการประกวดราคาไม่ก าหนดระยะเวลาด าเนนิงานของคณะกรรมการ  

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

การส่งคืนเงนิงบประมาณเหลอืจ่าย พบว่า หน่วยงานโอนงบประมาณท่ีเหลอืคืนกลบัส านกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสขุล่าชา้

6

4

ค าส ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ 

ไม่มีผูช้ านาญงานและเชีย่วชาญงานดา้นน ัน้ร่วมดว้ย   

5



ขอ้ตรวจพบ (ต่อ)

คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานจา้งปรบัปรงุ จดัท าราคากลางโดยไม่ระบอุา้งองิค่าแรงงานจากแหล่ง  

ขอ้มูลใด อา้งองิการใชค่้า Factor F สงูเกินอตัราค่างาน (ทุน) ของงานปรบัปรงุ ไม่ระบอุา้งองิราคาค่าวสัดุ

ส านกัดชันเีศรษฐกิจ การคา้กระทรวงพาณชิย์ประจ าเดือนใด

7

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งปรบัปรุง ไม่มีรายงานการพจิารณาตรวจสอบคุณวุฒขิองผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง      

ของผูร้บัจา้ง ไม่มีรายงานการพจิารณาโครงการทีผู่ร้บัจา้งแจง้ระยะเวลาการด าเนนิงานใหแ้ลว้เสรจ็ตามโครงการ             

การพจิารณาขอติดต ัง้มิเตอรน์ า้ประปา มิเตอรไ์ฟฟ้า พจิารณามาตรการความปลอดภยั ในการขนยา้ยวสัดุเขา้พื้นที ่          

ไม่ติดต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์งานก่อสรา้งฯลฯ คณะกรรมการมีการประชุมพจิารณาปรบัเปลีย่นแบบแปลนปรบัปรุงหอ้ง     

โดยไม่รายงานเสนอผูมี้อ านาจพจิารณาอนุมติัแกไ้ขแบบรูปรายการเพิม่ลด แนบทา้ยสญัญา ก่อนการติดต ัง้และตรวจรบั

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

8

คณะกรรมการตรวจรบัครภุณัฑเ์ครื่องเอกซเรย์เคลือ่นท่ีดิจติอลไม่นอ้ยกว่า ๓๐๐ mA ตรวจรบัไม่เป็นไปตาม
เงือ่นไขเฉพาะ ลงนามตรวจรบัโดยผูข้ายไม่ส่งเจา้หนา้ท่ีท่ีช านาญงาน มาสาธิตวิธีการใชง้านและการดแูลรกัษา
เครื่องใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า ๑ สปัดาห์ และตรวจรบัโดยท่ีผูข้ายยงัไม่ด าเนนิการใหส้ านกั
รงัสแีละเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาท าการตรวจคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์ก่อน

9



สรปุวิเคราะหปั์ญหา

ความเสีย่งของหน่วยงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



วิเคราะห์ความเสีย่ง

ภายในหน่วยงาน

แนวคิด

วฒันธรรมองคก์ร 

และการน าองคก์ร

อุปกรณ ์

งบประมาณ

การวางระบบโครงสรา้ง

รองรบัภารกิจ/ 

ปัญหาจากผูป้ฏิบตัิงาน

การจดัการ

องคค์วามรู ้



กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

การควบคุมภายใน            

และการบริหารความเสี่ยง

การก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานดา้นพสัดุ 

และกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง 

การบริหารพสัดุ 



กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

การก ากบัดูแล

การปฏิบตัิงานดา้นพสัดุ 

และกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง 

การบริหารพสัดุ



การก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานดา้นพสัดุ

18

ผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี หวัหนา้หน่วยพสัดุ

แผนจดัสรร ส าหรบังบด าเนินการ หมวดวสัดุ หมวดค่าใชส้อย  

แผนจดัสรร ส าหรบังบลงทุน หมวดครุภณัฑ์ ท่ีดินสิ่งก่อสรา้ง

แผนรายการจดัหา หมวดวสัดุ ค่าใชส้อยหมวดครุภณัฑ์ ท่ีดินสิ่งก่อสรา้ง

การเผยแพร่แผน/การปรบัปรุงแผน

การจดัท าขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะพสัดุหรือแบบรูปรายการ

การจดัท าราคากลาง 

การจดัท าเอกสารจดัซื้อจดัจา้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคดัเลือก วิธีประกาศเชิญชวน

การบริหารสญัญา การตรวจรบั

การควบคุมวสัดุ/ครุภณัฑ์/ท่ีดินสิ่งก่อสรา้ง

การรบั จดัท าทะเบียนคุม บญัชีทรพัย์สิน/ การเบิกจ่าย จดัท าใบเบิก

การเก็บรกัษา/ บ ารุงรกัษา

การรายงานสิ้นเดือน วสัดุคงคลงั การรบั การเบิกจ่าย

การรายงานสิ้นปี ตรวจสอบพสัดุประจ าปี  

การแต่งต ัง้

มอบหมาย

การจดัท า

แผน

กระบวน

การจดัหา 

การควบคุม

เก็บรกัษา

การ

รายงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ



กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

การจดัท าแนวทาง 

เพื่อก ากบัติดตามสอบทาน

การปฏิบติัหนา้ท่ี



แนวทางการก ากบัโครงสรา้งของผูป้ฏิบตัิงานดา้นพสัดุ โดยมีการ

มอบหมายหนา้ท่ีตามขอ้มูลปริมาณงานอย่างเหมาะสม 

แนวทางการพจิารณาแต่งต ัง้คณะกรรมการทุกคณะ            

ท่ีควรมีผูมี้ความเชี่ยวชาญงานดา้นนัน้ร่วมดว้ย

หน่วยงานของรฐั

๑

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

จดัท าแนวทาง เพือ่ก ากบัติดตามสอบทานการปฏิบติัหนา้ท่ี   

ใหร้ดักุม เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุ ดงัน้ี 



๒

หน่วยงานของรฐั

แนวทางการก ากบัแผนจดัสรรของหน่วยงาน โดยก ากบัใหมี้การรายงาน      

ยอดคงคลงั ยอดเฉลี่ยใช ้และยอดจดัสรรทุกคร ัง้พรอ้มการเสนอขอความเห็นชอบ

รายงานขอซื้อขอจา้ง และมีการรายงานผลด าเนินงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส 

เพือ่ประสทิธิภาพการใชง้บประมาณ และการส ารองคลงัอย่างเหมาะสม

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



หน่วยงานของรฐั

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

แนวทางก ากบักล ัน่กรองการบรหิารจดัการดา้นวสัดุทุกประเภท ก ากบั

กระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง การบรหิารคลงัพสัดุ การรายงานทรพัยส์นิ

และการรายงานผลสมัฤทธ์ิของงานใหผู้บ้รหิารรบัทราบ ดงัน้ี

การบริหารจดัการ ดา้นยา เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา วสัดกุารแพทย์ วสัดวุิทยาศาสตร์          

และวสัดทุ ัว่ไป โดยคณะกรรมการกล ัน่กรองเพือ่กล ัน่กรองแผนความตอ้งการ พจิารณา

ปัญหาอปุสรรค ในกระบวนการจดัหาและสรปุผลสมัฤทธิ์ของงาน สอดคลอ้งแนวทาง     

การบริหารจดัการดา้นยา และเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาของส่วนราชการในสงักดักระทรวง

สาธารณสขุ  



หน่วยงานของรฐั
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

๓. แนวทางก ากบั (ต่อ) 

งานจดัซื้อจดัจา้ง มีแนวทางก ากบัระบบงาน จุดเช่ือมโยงระหว่าง หน่วยผูเ้บกิใช ้     

ถึงสิ้นสดุไดร้บับรกิาร โดยมีการก าหนดระยะเวลารอคอยของการใหบ้รกิาร ของกระบวนงาน

จดัซื้อแต่ละวิธี ในกรณีงานปกติ, กรณี  งานเร่งด่วน และกรณีงานตามนโยบาย การก าหนด

ระยะเวลาจดัหาต่อเน่ืองสญัญาใหม่ ใหท้นัความตอ้งการใชง้านอย่างมีประสทิธิภาพ

งานคลงัพสัดุ มีการสอบทานความถูกตอ้งของกระบวนการรบัสนิคา้ การบนัทึก

ทะเบยีนคุม หลกัฐานการเบกิจ่ายพสัดุ รายงานยอดคงเหลือ การก ากบัติดตามรายการ     

เป็น "ศนูย"์ การรายงานพสัดุไม่เคลื่อนไหว การก าหนดเพดานการเบกิใช ้ก าหนดตวัช้ีวดั      

อตัราคงคลงั อตัราคา้งจ่ายพสัดุ เพือ่ประสทิธิภาพในการใหบ้รกิารอย่างต่อเน่ือง 



๔

หน่วยงานของรฐั

แนวทางการก ากบัรายงาน โดยประมวลผลจากโปรแกรมบรหิารงานพสัดุของ

หน่วยงาน 

มีการก ากบัสอบทานรายงานผลด าเนินงาน ไดแ้ก่ รายงานผลจ านวน  

รบังานเริม่ตน้จนสิ้นสดุ รายงานผลสมัฤทธ์ิของงานจดัซื้อจดัจา้งแลว้เสรจ็      

ก ากบัรายงานเจา้หน้ีการคา้ ก ากบัรายงานส ารองคลงั รายงานการรบั - จ่ายพสัดุ

ของหน่วยงาน และรายงานการส่งเอกสารเบกิจ่ายเงินใหผู้ค้า้ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทาน

ควบคุมภายใน 

ดา้น การบริหารพสัดุ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทาน

ควบคุมภายใน   

ดา้น การบริหารพสัดุ 

(๑)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทาน

ควบคุมภายใน   

ดา้น การบรหิารพสัดุ 

(๒)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทาน

ควบคุมภายใน   

ดา้น การบริหารพสัดุ 

(๓)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทาน

ควบคุมภายใน   

ดา้น การบรหิารพสัดุ 

(๔)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทานควบคุมภายใน

ดา้น จดัซื้อจดัจา้งพสัดุดว้ยเงินบริจาค

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทานควบคุมภายใน  

ดา้นจดัซื้อจดัจา้งพสัดุดว้ยเงนิ

บรจิาค (๑)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทานควบคุมภายใน   

จัดซ้ือจัดจ้างดว้ยเงินบริจาค 

(๒)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทานควบคุมภายใน

ดา้น การบริหารจดัการดา้นยา

และเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทานควบคุมภายใน      

ดา้น การบรหิารจดัการดา้นยาและ

เวชภณัฑท์ีมิ่ใช่ยา (๑)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



35

แบบสอบทานควบคุมภายใน   

ดา้นบรหิารจดัการดา้นยาและ

เวชภณัฑท์ีมิ่ใช่ยา (๒)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



36

แบบสอบทานควบคุมภายใน      

ดา้นบรหิารจดัการดา้นยาและ

เวชภณัฑท์ีมิ่ใช่ยา (๓)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



37

แบบสอบทานควบคุมภายใน   

ดา้นบรหิารจดัการดา้นยาและ

เวชภณัฑท์ีมิ่ใช่ยา (๔)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



38

แบบสอบทานควบคุมภายใน       

ดา้นบรหิารจดัการยาและเวชภณัฑท์ี่

มิใช่ยา (๕)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทานควบคุมภายใน       

ดา้นบรหิารจดัการยาและเวชภณัฑท์ี่

มิใช่ยา (๖)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข





THANK 
YOU



นรารตัน์ ค าหอม

นกัวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพเิศษ(Internal 

Auditor, Senior Professional Level)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดบักรม 

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

081-8788557

E-mail : ponic2512@gmail.com



ประวตัิวิทยากร

ชื่อ นรารตัน์   ค าหอม

ต าแหน่ง นกัวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ  (Internal Auditor, Senior Professional Level)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดบักรม ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

การศึกษา - รฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช  

- ศิลปะศาสตร์บณัฑิต (การจดัการท ัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย์

- รฐัศาสตร์มหาบณัฑิต ร.ม. M.Pol Sc., มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

สถานท่ีท างาน กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดบักรม ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

e-mail : ponic2512@gmail.com เบอร์โทร มือถือ 081-8788557 ท่ีท างาน 02-5901510

การอบรม - อบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในภาครฐั กรมบญัชีกลาง (Certified Government Internal Auditor - CGIA ) 

- อบรมการบริหารงานพสัดุและขอ้ควรระวงัความรบัผิดทางละเมิด และการก าหนดราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.                       

และการบริหารงานพสัดุภาครฐั ของสมาคมพสัดุแห่งประเทศไทย

- อบรมหลกัสูตร “วิเคราะห์ร่าง พรบ.การจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐   

และการจดัซื้อจดัจา้งโดยระบบ e-Marketplace และ e-Bidding 

ประสบการณ์ - อายุราชการ ๓๕ ปี ประสบการณ์ดา้นงานการเงินและบญัชี และดา้นงานพสัดุ ๒๙ ปี

- ตรวจสอบภายในดา้นบริหารพสัดุและงานจดัซื้อจดัจา้ง หน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

- วิทยากรบรรยาย “การบริหารความเสี่ยงงานจดัซื้อจดัจา้ง” “พรบ.การจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐”      

และ “ระเบียบการบริหารจดัการและเกณฑ์จริยธรรม การจดัหาเวชภณัฑ์มิใช่ยา” ฯลฯ

mailto:ponic2512@gmail.com

