
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด

 

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

1. ท้ังสองคณะต้องไม่มีช่ือซ้้ำกัน 210 นาที

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 2. แต่งต้ังจำกบุคลำกรทุกกลุ่มงำน หรือ 3 ช่ัวโมง

3. ก้ำหนดหน้ำท่ีให้ชัดเจน 30 นาที
4. ค้ำส่ังต้องเป็นปัจจุบัน

1. จัดท้ำให้ครบทุกกระบวนงำน

บุคลากรทุกคน 2. จัดท้ำให้ถูกต้องตำมกฎหมำย หรือ 1 วันต่อกระบวนงาน

 ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรฐำน

 ท่ีก้ำหนด

1. ประเมินและสรุปผลกำรประเมิน 840 นาที

คณะกรรมการจัดวางระบบ  ให้ครบท้ัง 5 องค์ประกอบ หรือ 2 วัน
การควบคุมภายใน 2. จัดท้ำให้ครบทุกส่วนงำนย่อย

3. ภำยใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปี

งบประมำณ (ประเมินได้ตลอดปี)

1. ประเมินจำก แบบ ปค . 4 1,260 นาที

 ของทุกส่วนงำนย่อย หรือ 3 วัน
คณะกรรมการจัดวางระบบ 2. ด้ำเนินกำรตำมรูปแบบ

การควบคุมภายใน  ท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก้ำหนด

3. สรุปให้ครบท้ัง 5 องค์ประกอบ

4. ภำยใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปี

 งบประมำณ 

420 นาทีต่อกระบวนงาน

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
โรงพยาบาลเวียงเก่า จังหวัดขอนก่น

ระยะเวลา

1. จัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร
จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
ระบบกำรควบคุมภำยใน 

2. จัดท ำ Flowchart กำรปฏิบัติงำน
ตำมระบบกำรควบคุมภำยใน

3. ประเมินองค์ประกอบ
ของกำรควบคุมภำยใน

4. สรุปผลกำรประเมิน
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน

(แบบ ปค. 4 ส่วนงำนย่อย) 



คณะกรรมการจัดวางระบบ 1. ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 2,100 นาที

การควบคุมภายใน     ระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำน หรือ 5 วัน
 ของงำนในหน้ำท่ีรับผิดชอบ

2. ภำยใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปี

งบประมำณ (ประเมินได้ตลอดปี)

1. สรุปควำมเส่ียงท่ีมีอยู่ 2,100 นาที

คณะกรรมการจัดวางระบบ  ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำร หรือ 5 วัน
การควบคุมภายใน  บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

2. จัดท้ำให้แล้วเสร็จภำยใน 50 วัน

 นับแต่วันส้ินปีงบประมำณ

1. ด้ำเนินกำรตำมรูปแบบ 2,100 นาที

คณะกรรมการจัดวางระบบ  ท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก้ำหนด หรือ 5 วัน
การควบคุมภายใน 2. จัดท้ำให้แล้วเสร็จภำยใน 60วัน

 นับแต่วันส้ินปีงบประมำณ

1. รวบรวมจำกทุกส่วนงำนย่อย 420 นาที

คณะกรรมการจัดวางระบบ 2. ด้ำเนินกำรตำมรูปแบบ หรือ 1 วัน
การควบคุมภายใน ท่ีกระทรวงกำรคลังก้ำหนด

3. จัดท้ำให้แล้วเสร็จภำยใน 65 วัน

 นับแต่วันส้ินปีงบประมำณ

1. พิจำรณำควำมถูกต้อง เหมำะสม 60 นาที

หัวหน้าหน่วยงาน 2. ลงนำมในแบบต่ำงๆ ให้ครบถ้วน หรือ 1 ช่ัวโมง

    ภำยใน 2 วันท้ำกำร

7. น ำควำมเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับสูง
และสูงมำกเข้ำสู่รำยงำน

กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
(แบบ ปค. 5 ส่วนงำนย่อย)

9. พิจำรณำลงนำม
ในแบบ ปค. 4 ส่วนงำน

ย่อย
ปค. 5 ส่วนงำนย่อย

ภำพรวม

5. จัดท ำและประเมินผล
แบบสอบถำมกำรควบคุมภำยใน     

ส ำหรับส่วนงำนย่อย

6. น ำควำมเสี่ยงที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข

จำก Flow Chart กำรประเมิน
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
และแบบสอบถำมกำรควบคุมภำยใน 

เข้ำตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

8. สรุปรำยงำนกำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยในภำพรวมส่วนงำนย่อย

(แบบ ปค. 5 ส่วนงำนย่อย) 



1. รวบรวมรำยงำนให้ครบถ้วนถูกต้อง 60 นาที

คณะกรรมการจัดวางระบบ  จัดเรียงตำมล้ำดับเหตุกำรณ์ หรือ 1 ช่ัวโมง

การควบคุมภายใน 2. จัดส่งภำยใน 1 วัน นับแต่วันท่ี

 หัวหน้ำหน่วยงำนลงนำม

1. ด้ำเนินกำรตำมรูปแบบ 1,260 นาที

คณะกรรมการท่ีได้รับ  ท่ีกระทรวงกำรคลังก้ำหนด หรือ 3 วัน
การแต่งต้ัง 2. จัดท้ำให้แล้วเสร็จภำยใน 80 วัน

 นับแต่วันส้ินปีงบประมำณ

นำยแพทย์สำธำรณสุข 1. พิจำรณำควำมถูกต้องเหมำะสม 60 นาที

จังหวัดขอนแก่น 2. ลงนำมภำยใน 2 วันท้ำกำร  หรือ 1 ช่ัวโมง

คณะกรรมกำรท่ีได้รับ 1. จัดส่งภำยใน 90 วัน 60 นาที

กำรแต่งต้ัง  นับแต่วันส้ินปีงบประมำณ หรือ 1 ช่ัวโมง

1. รวบรวมเอกสำรอย่ำงเป็นระบบ 60 นาที

เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ หรือ 1 ช่ัวโมง

3. จัดเก็บไฟล์เอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์

 รวมท้ังส้ำรองข้อมูล เพ่ือป้องกัน

 ควำมเสียหำย

รวมระยะเวลา นาที

หรือ 26 วัน

11,010

2. ด้ำเนินกำรจัดเก็บโดยเรียงตำมล้ำดับ

10. จัดส่งรำยงำนผล
กำรประเมินกำรควบคุมภำยใน

ประกอบด้วย แบบ ปค. 4 ส่วนงำน
ย่อย

แบบ ปค. 5 ส่วนงำนย่อยภำพรวม
ต่อส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

13. จัดส่งแบบ ปค. 4 ส่วนงำนย่อย
แบบ ปค. 5 ส่วนงำนย่อยภำพรวม 

ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

11. จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน

(แบบ ปค. 4 ส่วนงำนย่อย) 
และรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุม

ภำยใน (แบบ ปค. 5 ส่วนงำนย่อย) 
ภำพรวมของส ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัด

12. พิจำรณำลงนำม
ในแบบ ปค. 4 ส่วนงำนย่อย
แบบ ปค. 5 ส่วนงำนย่อย

ภำพรวมของส ำนักงำนสำธำรณสขุ
จังหวัด 

14. จัดเก็บส ำเนำเอกสำร
หลักฐำนต่ำงๆ เข้ำแฟ้ม 

โดยเรียงตำมล ำดับเหตุกำรณ์


