
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี            รหัสกระดาษทําการ B-1001 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระดาษทําการ ด
านการบริหารยา-เวชภัณฑ� 

หน�วยรับตรวจ  โรงพยาบาลxxxx 
ผู
รับตรวจ  เภสัชกร และทีมงาน กลุ�มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลxxxx 
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 
 

วัตถุประสงค�การตรวจสอบ 

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน คลังยา คลังทันตกรรม คลังวัสดุวิทยาศาสตร1การแพทย1 
2. เพื่อให3ทราบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข3อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข3อง 
3. เพื่อให3เกิดความเชื่อถือได3ในการปฏิบัติงานการบริหารพัสดุ  จัดซื้อจัดจ3างแบบตกลงราคา 
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก3ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานให3เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

แหล�งที่มา 

 โปรแกรม Express,  เอกสารจัดซื้อจ3าง ,  แบบรายงานตามตัวชี้วัด,  แผนจัดซื้อ 

 
 
 
 
 
 
 

ผู
จัดทํา                ภญ.ศิริรตัน1  บุญจรัส 
ว/ด/ป ที่จัดทํา       8 พฤษภาคม 2557 
ผู
สอบทาน 
ว/ด/ป ที่สอบทาน   8 พฤษภาคม 2557 



ลําดับที่ เรื่องที่ตรวจ ข
อตรวจพบ ข
อเสนอแนะ หมายเหตุ 
1. แผนจัดซื้อ - มีการจัดทําแผนจัดซื้อประจําปI แจงรายไตรมาส 

โดยหารเฉลี่ย จากข3อมูลอ3างอิงคLาเฉลี่ยการจัดซื้อ 
2ปIย3อนหลัง  

- มีรูปแบบรายงานแผน-ผลการจัดซื้อ แตLไมLเปMน
ปNจจุบัน 

- แจงรายไตรมาส โดยใช3ข3อมูลคงคลัง ณ สิ้น
ปIงบประมาณ และหนLวยบรรจุยาประกอบการ
พิจารณาแบLงจัดสรรแตLละงวด 

- สรุปการจัดซื้อเทียบกับแผน อยLางน3อยทุกสิ้นไตร
มาส 

 

2. การจัดซื้อยา-เวชภัณฑ1 - กLอนจัดซื้อ ไมLได3ตรวจสอบเงินงบประมาณ/เงิน
บํารุง/แผนรายรับรายจLาย 

- กําหนดระบบ รLวมกับงานการเงิน ในการ
ตรวจสอบเงินคงเหลือ/แผนรายรับรายจLายของ
โรงพยาบาล ที่เปMนปNจจุบัน 

 

3.  การควบคุม เก็บรักษา 
การเบิกจLาย 

- มีระบบในการควบคุมการเก็บรักษาคลัง ปQองกัน
การเข3าถึงได3ดีระดับหนึ่ง แตLไมLสามารถกํากับได3
ตLอเนื่อง 

- บุคคลภายนอก สามารถเข3าถึงห3องยาได3  
ตลอดเวลา เนื่องจากกําหนดระบบให3 ER สามารถ
เปSดห3องยาได3 กรณียาสํารองที่ ER ไมLเพียงพอใน
การให3บริการ 

- การลงนามในเอกสารการเบิก-จLายพัสดุ  ไมL
ครบถ3วน ตามระเบียบพัสดุ 

- มีระบบในการกํากับการควบคุมการเก็บรักษา
คลัง เพื่อปQองกันการสูญหาย หรือปQองกันการ
กลLาวโทษ 

- ทบทวนระบบในการเรียกใช3ยา ในชLวงเวลาที่
ห3องยาปSดทําการ (on call pharmacy  ; 
อ3างอิงมาตรฐานงานเภสัชกรรม กระทรวง
สาธารณสุข) 

- ให3มีการลงนามในเอกสารการเบิก-จLายพัสดุ  
ครบถ3วน ทั้งผู3เบิก ซึ่งต3องเปMนหัวหน3าหนLวยงาน 
ผู3สั่งจLาย (หัวหน3าหนLวยพัสดุ) ผู3จLาย และผู3รับ
พัสดุ  

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการตรวจสอบ 
. มีระบบการควบคุมภายใน ในการบริหารเวชภัณฑ1ยา  แตLขาดการควบคุมกํากับที่ชัดเจน 
. 
. 
ความคิดเห็นและข
อเสนอแนะ 
. สร3างระบบในการควบคุมกํากับที่ชัดเจน ในระดับทีมบริหารโรงพยาบาล โดยวิเคราะห1ความเสี่ยง เพื่อนํามาจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
. 
 
. 
. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี            รหัสกระดาษทําการ B-1001 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระดาษทําการ ด
านการบริหารยา-เวชภัณฑ� 

หน�วยรับตรวจ  โรงพยาบาลxxxx 
ผู
รับตรวจ  ทันตแพทย� และทีมงาน ฝ1ายทันตสาธารณสุข  โรงพยาบาลxxxx 
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 
 

วัตถุประสงค�การตรวจสอบ 

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน คลังยา คลังทันตกรรม คลังวัสดุวิทยาศาสตร1การแพทย1 
2. เพื่อให3ทราบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข3อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข3อง 
3. เพื่อให3เกิดความเชื่อถือได3ในการปฏิบัติงานการบริหารพัสดุ  จัดซื้อจัดจ3างแบบตกลงราคา 
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก3ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานให3เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

แหล�งที่มา 

 โปรแกรม Express,  เอกสารจัดซื้อจ3าง ,  แบบรายงานตามตัวชี้วัด,  แผนจัดซื้อ 

 

 

 

 

        

ผู
จัดทํา                ภญ.ศิริรตัน1  บุญจรัส 
ว/ด/ป ที่จัดทํา       8 พฤษภาคม 2557 
ผู
สอบทาน 
ว/ด/ป ที่สอบทาน   8 พฤษภาคม 2557 



ลําดับที่ เรื่องที่ตรวจ ข
อตรวจพบ ข
อเสนอแนะ หมายเหตุ 
1. แผนจัดซื้อ - มีการทําแผนจัดซื้อประจําปI แจงรายงวดไตรมาส แตLไมLมี

เอกสารแผนจัดซื้อ ที่มีการลงนามของเจ3าหน3าที่พัสดุ  
หัวหน3าเจ3าหน3าที่พัสดุ และผู3อนุมัติ (ผู3อํานวยการ) 

- เสนอแผนจัดซื้อ ให3มีหลักฐานการลง
นามอนุมัติ และเก็บไว3ที่ฝ`าย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดซื้อแตLละครั้ง 

 

2. การจัดซื้อยา-เวชภัณฑ1 - ไมLสามารถดําเนินการตรวจสอบได3  เนื่องจากไมLมีเอกสาร
ให3ตรวจสอบ   

- ประสานงานกับผู3รับผิดชอบงาน
ตรวจสอบภายในของสสจ. ให3ลงพื้นที่
ตรวจสอบ 

 

3.  การควบคุม เก็บรักษา การ
เบิกจLาย 

- มีระบบในการควบคุมการเก็บรักษาคลัง ปQองกันการ
เข3าถึงได3ดีระดับหนึ่ง แตLไมLสามารถกํากับได3ตLอเนื่อง 

- การลงนามในเอกสารการเบิก-จLายพัสดุ  ไมLครบถ3วน 
ถูกต3องตามระเบียบพัสดุ   

- ไมLมีรูปแบบรายงานคงคลัง รายงานการใช3ที่เปMนระบบ
ชัดเจน  

- มีระบบในการกํากับการควบคุมการเก็บ
รักษาคลัง เพื่อปQองกันการสูญหาย หรือ
ปQองกันการกลLาวโทษ 

- ให3มีการลงนามในเอกสารการเบิก-จLาย
พัสดุ  ครบถ3วน  
ทั้งผู3เบิก ซึ่งควรเปMนหัวหน3าหนLวยงาน  
ผู3สั่งจLาย (หัวหน3าหนLวยพัสดุ)  
ผู3จLาย  (เจ3าหน3าที่ในฝ`าย ที่มอบหมาย
ให3ควบคุมคลัง) 
และผู3รับพัสดุ  (เจ3าหน3าที่ ของ
หนLวยงานที่เบิกพัสดุ) 
รวมทั้งการเบิกจLาย ภายในหนLวยงาน 
(หนLวยบริการทันตกรรม และหนLวย
คลัง) และระหวLางหนLวยงาน (รพ.สต.) 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการตรวจสอบ 
มีระบบการควบคุมภายใน ในการบริหารเวชภัณฑ1  แตLขาดการควบคุมกํากับที่ชัดเจน.  
. 
ความคิดเห็นและข
อเสนอแนะ 
. สร3างระบบในการควบคุมกํากับที่ชัดเจน ในระดับทีมบริหารโรงพยาบาล โดยวิเคราะห1ความเสี่ยง เพื่อนํามาจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
. ออกแบบระบบรายงาน เพื่องLายในการตรวจสอบคงคลัง มูลคLาใช3 เวชภัณฑ1ที่มีการใช3มาก-น3อย หรือเวชภัณฑ1ที่ไมLมีการเคลื่อนไหว  
. 
. 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี            รหัสกระดาษทําการ B-1001 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระดาษทําการ ด
านการบริหารยา-เวชภัณฑ� 

หน�วยรับตรวจ  โรงพยาบาลxxxx 
ผู
รับตรวจ  เทคนิคการแพทย� และทีมงาน กลุ�มงานเทคนิคบริการทางการแพทย�  โรงพยาบาลxxxx 
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 
 

วัตถุประสงค�การตรวจสอบ 

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน คลังยา คลังทันตกรรม คลังวัสดุวิทยาศาสตร1การแพทย1 
2. เพื่อให3ทราบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข3อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข3อง 
3. เพื่อให3เกิดความเชื่อถือได3ในการปฏิบัติงานการบริหารพัสดุ  จัดซื้อจัดจ3างแบบตกลงราคา 
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก3ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานให3เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

แหล�งที่มา 

 โปรแกรม Express,  เอกสารจัดซื้อจ3าง ,  แบบรายงานตามตัวชี้วัด,  แผนจัดซื้อ 

 

 

 

 

 

ผู
จัดทํา                ภญ.ศิริรตัน1  บุญจรัส 
ว/ด/ป ที่จัดทํา       8 พฤษภาคม 2557 
ผู
สอบทาน 
ว/ด/ป ที่สอบทาน   8 พฤษภาคม 2557 



        

ลําดับที่ เรื่องที่ตรวจ ข
อตรวจพบ ข
อเสนอแนะ หมายเหตุ 
1. แผนจัดซื้อ - มีการทําแผนจัดซื้อประจําปI แจงรายงวดไตรมาส แตLไมLมีเอกสาร

แผนจัดซื้อ ที่มีการลงนามของเจ3าหน3าที่พัสดุ  หัวหน3าเจ3าหน3าที่
พัสดุ และผู3อนุมัติ (ผู3อํานวยการ) 

- แผนจัดซื้อ ต3องมีการลงนามอนุมัติจากผู3มีอํานาจ  
และเก็บไว3ที่ฝ`าย เพื่อประกอบการพิจารณาจัดซื้อแตL
ละครั้ง 

 

2. การจัดซื้อยา-
เวชภัณฑ1 

- ไมLสามารถดําเนินการตรวจสอบได3  เนื่องจากไมLมีเอกสารให3
ตรวจสอบ   

- ประสานงานกับผู3รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน
ของสสจ. ให3ลงพื้นที่ตรวจสอบ 

 

3.  การควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจLาย 

- ไมLมีระบบในการควบคุมการเก็บรักษาคลัง เพื่อปQองกันการ
เข3าถึง การสูญหาย 
- ไมLมีระบบในการเบิก-จLายพัสดุ ภายในหนLวยงาน (หนLวยบริการ

ทางห3องปฏิบัติการ และหนLวยคลัง) 
- มีการลงนามในเอกสารการเบิก-จLายพัสดุ  ระหวLางหนLวยงาน 

(หนLวยคลัง และ ไมLครบถ3วน ถูกต3องตามระเบียบพัสดุ  
- ไมLมีระบบในการเบิก-จLายพัสดุ ภายในหนLวยงาน (หนLวยบริการ

ชันสูตร และหนLวยคลัง) 
- ไมLมีรูปแบบรายงานคงคลัง รายงานการใช3ที่เปMนระบบชัดเจน  
- ขาดบุคลากรในการดําเนินงาน 

- จัดให3มีระบบในการกํากับการควบคุมการเก็บรักษา
คลัง เพื่อปQองกันการสูญหาย หรือปQองกันการ
กลLาวโทษ 
- ให3มีการลงนามในเอกสารการเบิก-จLายพัสดุ  ครบถ3วน 

ทั้งผู3เบิก ซึ่งควรเปMนหัวหน3าหนLวยงาน ผู3สั่งจLาย 
(หัวหน3าหนLวยพัสดุ) ผู3จLาย และผู3รับพัสดุ รวมทั้งการ
เบิกจLาย ภายในหนLวยงาน (หนLวยบริการทาง
ห3องปฏิบัติการ และหนLวยคลัง) และระหวLาง
หนLวยงาน (รพ.สต.) 

 

 

สรุปผลการตรวจสอบ 
.  ไมLมีระบบการควบคุมภายใน ในการบริหารเวชภัณฑ1  และขาดการควบคุมกํากับที่ชัดเจน 
.  มีผู3ปฏิบัติงานด3านบริหารพัสดุ เพียงคนเดียว  ทําให3ขาดกาสอบทาน 
. 
ความคิดเห็นและข
อเสนอแนะ 
. สร3างระบบในการควบคุมกํากับที่ชัดเจน ในระดับทีมบริหารโรงพยาบาล โดยวิเคราะห1ความเสี่ยง เพื่อนํามาจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
. ออกแบบระบบรายงาน เพื่องLายในการตรวจสอบคงคลัง มูลคLาใช3 เวชภัณฑ1ที่มีการใช3มาก-น3อย หรือเวชภัณฑ1ที่ไมLมีการเคลื่อนไหว  
. ออกแบบระบบงานในการบริหารพัสดุ การจัดซื้อ การควบคุมคลัง ให3เอื้อตLอการปฏิบัติตามระเบียบพัสุด 




