Flow Chart การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
1. กระบวนการจ่ายเจ้าหนี้ผ่านระบบ GFMIS ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
2. กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
3. กระบวนการบริหารด้านการเงิน
4. กระบวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการขั้นตอนการออกรายงานผลวิเคราะห์
5. กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการเคมีและรังสี กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
6. การสมัครสมาชิกแผนการทดสอบความชำนาญการตรวจภาวะตั้งครรภ์ โปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ สำหรับ
หน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2563

กระบวนการจ่ายเจ้าหนีผ้ ่านระบบ GFMIS ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
วัตถุประสงค์ : เพื่อการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ ผ่านระบบ GFMIS มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และตรวจสอบได้
ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรทูลย์

1. รับใบแจ้งหนี้จากงานสารบรรณ

มีการตรวจนับเอกสารให้ครบทุกฉบับ

1 นาที

นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรทูลย์

2. บันทึกรายงานรับเจ้าหนี้ในระบบ

ตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหนี้

1 นาที

นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรทูลย์

นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรทูลย์

ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินและรายการ
3. ทาขออนุมัติจ่ายในระบบ SSB พร้อมทั้งพิมพ์ใบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ตรงกับใบแจ้งหนี้
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4. บันทึกเบิกเงิน ขบ.01, 02, 11 ในระบบ
GFMIS พร้อมพิมพ์รายงาน เบิกเงิน

นางสาวกิ่งกาญจน์ สังฆมณี

ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินภาษี หัก ณ ที่
จ่าย เงินค่าปรับกับใบอนุมัติจ่ายในระบบ
SSB

5 นาที

20 นาที

มีการตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้รายงาน
การตั้งหนี้ของงานบัญชี

1 นาที

ตรวจสอบเอกสารก่อนการอนุมัติ

10 นาที

5. ตรวจสอบเอกสาร
(ไม่ถูกต้อง คืนแก้ไข ลาดับที่ 1)

ผู้บริหาร
6. ผู้บริหาร อนุมัติการจ่ายเงินใน
ระบบ GFMIS พร้อมลงนามใน
รายงานขอเบิก

นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรทูลย์

7. ตัดหนี้ในระบบ SSB พร้อมกับ
บันทึกรายงานตัดหนี้

นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรทูลย์

ตรวจสอบข้อมูลการตัดหนี้กับรายงานการ
จ่ายเงินในระบบ

10 นาที

ตรวจสอบใบเสร็จกับใบภาษี หัก ณ ที่จ่าย

5 นาที

งานบัญชีตรวจสอบและทวนยอดรายงาน
เจ้าหนี้และรายงานจ่ายเงิน

30 นาที

รวม

83 นาที

8. เจ้าหนี้มารับใบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรทูลย์

9. ส่งเอกสารรายงานการจ่ายเงินให้งานบัญชี

กระบวนงำนจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บำท ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 4 สระบุรี
วัตถุประสงค์ : กระบวนงำนจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บำท ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 4 สระบุรี
ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสงค์ขอ
ซื้อ/จ้ำง

จัดทำบันทึกแจ้งควำมประสงค์ขอซื้อ/

จุดควบคุมความเสี่ยง
ข้อมูลครบถ้วน/ชัดเจน

ระยะเวลา
20 นาที

10 นาที
ผู้อำนวยกำร

ผู้บริหำรอนุมัติ

อนุมัติภายใน 1 วัน

นำงสำวจุฑำรัสมี

จัดทำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง

ข้อมูลครบถ้วน/ชัดเจน

10 นาที

ข้อมูลครบถ้วน/ชัดเจน

10 นาที

ข้อมูลครบถ้วน/ชัดเจน

15 นำที

ข้อมูลครบถ้วน/ชัดเจน

5 นำที

ข้อมูลครบถ้วน/ชัดเจน

30 นำที

นำงสำวจุฑำรัสมี

นำงสำวจุฑำรัสมี

นำงสำวจุฑำรัสมี

นำงสำวจุฑำรัสมี

แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

จัดทำรำยงำนผลกำรพิจำรณำขอซื้อขอ
จ้ำง

จัดทำประกำศผลกำรพิจำรณำขอซื้อขอ
จ้ำง

จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง

ผู้ตรวจรับ

ผู้ตรวจรับพัสดุ ดำเนินกำรตรวจรับพัสดุ

พัสดุถูกต้องครบถ้วน

240 นำที

นำงสำวจุฑำรัสมี

จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจรับพัสดุ โดย
ผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้อมูลครบถ้วน/ชัดเจน

30 นำที

จานวนเงินถูกต้องครบถ้วน

120 นำที

นำงสำวเสำวลักษณ์

จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ (ที่มีส่วนงานย่อยอยู่ภายใต้การกากับดูแล)
วัตถุประสงค์ :

ชื่อผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

1. ตรวจเอกสารการเบิกจากการเงิน

1,440 นาที
หรือ 3 วัน

1. จัดทาบัญชีมือก่อน
2.ตรวจสอบคู่บัญชีในระบบ GFMIS

2,400 นาที
หรือ 5 วัน

1. จัดทาบัญชีในระบบ GFMIS

2,400 นาที

นางสาวกีรตา ช่วยศรีนวล

1. ตรวจสอบเอกสาร

นางสาวกีรตา ช่วยศรีนวล

นางสาวกีรตา ช่วยศรีนวล

2.บันทึกบัญชีมือ ตรวจสอบคู่บัญชี

๓. ลงบัญชีในระบบ GFMIS

หรือ 5 วัน

1. ตรวจสอบงบทดรองในระบบ GFMIS

1,440 นาที
หรือ 3 วัน

นางสาวกีรตา ช่วยศรีนวล

4.เรียกรายงานงบทดลอง

นางสาวกีรตา ช่วยศรีนวล

5. จัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

1. ตรวจสอบเอกของธนาคาร
กับงบทดลองในระบบ GFMIS
ทุกบัญชี

2,400 นาที
หรือ 5 วัน

รวมระยะเวลา 7,680 นาที
หรือ 21 วัน

กระบวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการขั้นตอนการออกรายงานผลวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา กลุ่มคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
วัตถุประสงค์ : เพื่อรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา

ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฎิบตั งิ าน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิ าร

1. จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

‒ - แบบฟอร์มบันทึกผลวิเคราะห์
แบบฟอร์มรายละเอียดตัวอย่าง
วันที่ออกผลวิเคราะห์

20 นาที

ผลวิเครำะห์ไม่ถูกต้อง

นางสาวนวรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2. ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของรำยงำนผลวิเครำะห์

- รายละเอียดตัวอย่าง ลักษณะตัวอย่าง
- ผลวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานของจุลนิ ทรีย์ที่วิเคราะห์
ๆ
10นั้นนาที
- ประกาศกระทรวงของผลิตภัณฑ์ที่ตรวจ
- แบบฟอร์มบันทึกผลวิเคราะห์

3. ผลวิเครำะห์ถูกต้อง

นางสาวนวรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

4. ลงนำมในผลวิเครำะห์

ตรวจสอบชื่อผู้รายงานและ
ลงนามวิเคราะห์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิ าร

5 นาที

10 นาที
5. เสนอผู้อำนวยกำร
ลงนำมรับรอง

เจ้าหน้าที่บริหาร

7. จัดส่งผลวิเครำะห์ทำงไปรษณีย์หรือ
ติดต่อผู้ประกอบกำรมำรับผลกำรวิเครำะห์

อัตราค่าตรวจวิเคราะห์

10 นาที

รวม

55 นาที

กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการเคมีและรังสี กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการเคมีและรังสี ดำเนินการสอดคล้องกับ
มาตรฐานด้านเทคนิค และมาตรฐานการบริการระดับสากล (ISO/IEC 17025:2017 และ ISO 9001:2015)
ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับบริการ

เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง
(Sample Custodian)

จุดควบคุมความเสี่ยง

Preข้ อ มู ล ผู ้ ร ั บ บริ ก ารครบถ้ ว น/ชั ด เจน Analytical
สามารถติดต่อกลับได้
Process
10 นาที

ผู้รับบริการส่งตัวอย่าง

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง
(Sample Custodian)

ระยะเวลา

รับตัวอย่าง ออกหมายเลข
วิเคราะห์ รับชำระค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์

1. สภาพตัวอย่างได้รับการตรวจสอบ
แล้วว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของวิธี
ทดสอบ
2. ข้ อ มู ล ในใบนำส่ งตั ว อย่ า งมี ค วาม
ครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจน

10 นาที

1. ออกหมายเลขตรวจวิ เ คราะห์ ไ ด้
ถู ก ต้ อ ง/สามารถสอบกลั บ ไปถึ ง
ตัวอย่างได้
2. ติ ด ฉลากหมายเลขตรวจวิ เ คราะห์
ชัดเจนบนตัวอย่าง

15 นาที

5 นาที
เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง
(Sample Custodian)

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
มารับตัวอย่าง

ไม่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

- ตรวจสอบตัวอย่าง/เอกสาร
- จัดเก็บตัวอย่าง

ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่
ได้รับมอบหมายให้
ดำเนินการตรวจวิเคราะห์

- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์
- จัดทำรายงานผลฉบับร่าง

A

-1-

การเก็บรักษาตัวอย่าง

1. สภาพตัวอย่างได้รับการตรวจสอบ
แล้วว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของวิธี
ทดสอบ
2. ข้ อ มู ล ในใบนำส่ งตั ว อย่ า งมี ค วาม
ครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจน

10 นาที

Analytical
Process
ไม่เกินรอบ
ข้อกำหนดของวิธีทดสอบในหัวข้อการ ระยะเวลาที่
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ (Quality Control) กำหนดไว้
ของมาตรฐานการปฏิบัติงานวิธีทดสอบ ของแต่ละ
ที่ให้บริการ
วิธีทดสอบ
สูงสุด
7,560 นาที

ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

A

ไม่ถูกต้อง
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

ระยะเวลา

Postตรวจสอบการถ่ายโอนข้อมูลครบถ้วน Analytical
การคำนวณถูกต้อง
Process
15 นาที

ตรวจสอบผลและ
รายงานผลฉบับร่าง
ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

พิมพ์รายงานผลการตรวจวิเคราะห์/
ลงนามในใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
ลงนามในใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

1. ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2. ตัวอักษรมีความถูกต้อง

20 นาที

1. ตรวจสอบการถ่ายโอนข้อมูล
ครบถ้วน การคำนวณถูกต้อง
2. ตรวจตัวอักษรมีความถูกต้อง

10 นาที

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 4 สระบุรี

ลงนามในหนังสือนำส่งรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์

1. หากผู้อำนวยการไม่สามารถลงนามได้
เสนอรักษาการฯ ลงนามแทน
2. ลงนามภายใน 1 วัน

10 นาที

งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ส่งรายงานทางไปรษณีย/์
เก็บสำเนาใบนำส่งและรายงานฯ

ออกเลขที่หนังสือและเลขที่รายงานผล
การตรวจวิเคราะห์ได้ถูกต้องสามารถ
สอบกลับไปถึงข้อมูลของตัวอย่างได้

15 นาที

ผู้รับบริการ

ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
รับผลการตรวจ
วิเคราะห์

รวม

-2-

7,680 นาที

การสมัครสมาชิกแผนการทดสอบความชานาญการตรวจภาวะตั้งครรภ์
โปรตีนและน้าตาลในปัสสาวะ สาหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์ เพื่อรับสมัครสมาชิกเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเข้าร่วมแผนการทดสอบความชานาญการตรวจ
ภาวะตั้งครรภ์ โปรตีนและน้าตาลในปัสสาวะ สาหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจาปี 2563
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นายเจตน์ วันแต่ง

นางสาวทิภัทราพร พานิช

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดทำแผนกำรดำเนินงำนกำร
สมัครสมำชิกแผนทดสอบควำม
ชำนำญกำรตรวจภำวะตั้งครรภ์
โปรตีนและน้ำตำลในปัสสำวะ
สำหน่วยบริกำร ปฐมภูมิ
ประจำปี 2563

2. จัดทำหนังสือประชำสัมพันธ์
กำรสมัครสมำชิกแผนทดสอบ
ควำมชำนำญกำรตรวจภำวะ
ตั้งครรภ์ โปรตีนและน้ำตำลใน
ปัสสำวะ สำหน่วยบริกำรปฐมภูมิ
ประจำปี 2563 ไปยังสำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดในเขตบริกำร
สุขภำพที่ 4

1

จุดควบคุมความเสี่ยง
มีการวางแผนก่อนจัดทาแผน

ติดตามการได้รับหนังสือประชา
สัมพันธ์กับทางสสจ.แต่ละจังหวัด
ในเขตบริการสุขภาพที่ 4

ระยะเวลา
1,440 นาที

60 นาที

1

ชื่อผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

3. เจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบล/สถำนี
อนำมัยเฉลิมพระเกียรติฯ ส่ง
เอกสำรกำรชำระเงินและใบสมัคร
สมำชิกมำตำมช่องทำงต่ำง ๆ ที่
เปิดรับสมัคร

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และดาเนินการตามคาแนะนา
ในการสมัครสมาชิกแผนการ
ทดสอบความชานาญฯ

5 นาที

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
กรอกข้อมูลและการนาส่ง
หลักฐานการชาระเงิน

5 นาที

นางสาวทิภัทราพร พานิช
นางสาวสลิสา สารพัฒน์
นายปัญญ์ปิยะ รอบคอบ

4. ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง
ของเอกสำร

ระยะเวลา

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
นางสาวสลิสา สารพัฒน์
นายปัญญ์ปิยะ รอบคอบ

5. ลงข้อมูลของแต่ละโรงพยำบำลใน
ฐำนข้อมูลของกลุ่มงำนพยำธิวิทยำ
คลินิก และนำหลักฐำนกำรชำระเงิน
ส่งให้ฝ่ำยกำรเงิน

2

มีการทวนซาในการบันทึกข้อมูล
และเมื่อได้ทาการลงข้อมูลแล้ว
รีบนาส่งให้กับฝ่ายการเงินโดยเร็ว
ที่สุด

10 นาที

2

ชื่อผู้รับผิดชอบ
งานการเงิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวทิภัทราพร พานิช

นางสาวสลิสา สารพัฒน์
นายปัญญ์ปิยะ รอบคอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. งำนกำรเงินตรวจสอบควำม
ถูกต้องของกำรชำระเงิน และออก
ใบเสร็จรับเงิน

7. จัดทำหนังสือขอส่งใบเสร็จรับเงิน

8. เตรียมซองจดหมำยสำหรับ
ส่งใบเสร็จ

นางสาวทิภัทราพร พานิช
9. ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของ
เอกสำร

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
3

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

เช็คยอดการโอนเงินเข้ามาในบัญชี
อยู่เป็นประจา

10 นาที

จัดทาหนังสืออย่างถูกต้อง
และครบถ้วนตามจานวนของ
โรงพยาบาลที่สมัครมาในรอบนัน ๆ

30 นาที

มีการ recheck ข้อมูลอีกรอบ
ก่อนการสั่งพิมพ์ซองจดหมาย

10 นาที

มีการ recheck ข้อมูลอีกรอบ

15 นาที

3

ชื่อผู้รับผิดชอบ
นางสาวสลิสา สารพัฒน์

งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสลิสา สารพัฒน์

นายเจตน์ วันแต่ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

10. บรรจุใส่ซองจดหมำย ติดอำกร
แสตมป์และนำส่งให้ฝ่ำยสำรบรรณ

11. นำส่งไปรษณีย์

12. เสนอผลกำรดำเนินงำนและ
รำยงำนปัญหำที่พบให้กับหัวหน้ำ
พิจำรณำ

13. รับทรำบข้อมูลและแก้ไข
ปัญหำ

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

มีการบันทึกเลขส่งพัสดุที่ส่ง
แต่ละโรงพยาบาลเก็บไว้เพื่อ
ติดตามการตกหล่นของการรับ
จดหมาย

15 นาที

นาส่งทุกวันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไป 10,800 นาที
และมีบันทึกเช็คจานวนซองและ
ชื่อโรงพยาบาลที่นาส่ง
นาส่งทุกวันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไป 10,800 นาที
และจัดทาบันทึกสรุปข้อมูล

ดาเนินการตามคาแนะนาของ
หัวหน้าอย่างทันท่วงที

รวม

1,440 นาที

13,840 นาที

