
 
ชือ่ผู้รับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสีย่ง

1. ลงลายมือผู้รับเอกสาร 2  นาที
พร้อมวัน เดือน ปี ในหนังสือน าส่ง
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน

1. แยกประเภทเอกสารขอเบิกตาม 5  นาที
หมวดหมู่ เช่น ลูกหน้ี เจ้าหน้ี ใบส าคัญ 
   2. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของเอกสาร และหลักฐานประกอบ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด

3. กรณีไม่ถูกต้องจัดส่งเอกสารให้กับ
ผู้เบิกทันที และแจ้งประเด็นท่ีต้องแก้ไข
ท้ังหมดให้ผู้เบิกทราบ

1. ตรวจทานเอกสารขอเบิกตาม 5  นาที
ระเบียบฯ และตรวจทานรหัสงบประมาณ
แหล่งของเงิน ผังบัญชี

2. กรณีไม่ถูกต้องจัดส่งเอกสารให้กับ
การเงินแก้ไขทันที และแจ้งประเด็น
ท่ีต้องแก้ไข

3. จัดส่งเอกสารให้กับการเงินขอเบิกเงิน

ระยะเวลา

                    ขอ้ตกลงทีก่ าหนด

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ
งานการเงนิ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือใหก้ารเบิกจ่ายเงินงบประมาณมคีวามครบถ้วน ถูกต้อง และตามเวลาทีก่ าหนด
                   2. เพ่ือใหก้ารบริหารจัดการด้านการเงินของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่6 เป็นไปอย่าง

                     เหมาะสม ตามสถานะทางการเงิน
                3. เพ่ือใหก้ารจ่ายเงินช าระหน้ีของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่6 เป็นไปตามเงือ่นไขหรือ

1. รับเอกสารขอเบิกเงิน
งบประมาณ

2. ตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานขอเบิก

๓. ตรวจทานความถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบที่ก าหนด

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานทั่วไป

และแผนงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน



ชือ่ผู้รับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสีย่ง ระยะเวลา

1. จัดท าทะเบียนคุมขอเบิก 20  นาที
   2. จัดท าฎีกา 

3. บันทึกในระบบ GFMIS
   4. เสนอผู้มีอ านาจลงนาม

1. ตรวจสอบความถูกต้อง 5  นาที
ระหว่างยอดขอเบิกและยอดเงินโอน
ในระบบ Ktb Corporate Online

1. ลงข้อมูลในทะเบียนคุม 15  นาที
   2. เสนอผู้มีอ านาจลงนาม

  1. โอนเงินให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 15  นาที
Ktb Corporate Online

2. Print ข้อมูลสรุปรายการ
โอนเงินประจ าวันเสนอผู้มีอ านาจลงนาม  

1. เก็บเข้าแฟ้มทันที 2  นาที
โดยเรียงตามล าดับการขอเบิกเงิน

รวมระยะเวลาทั้งหมด 69 นาที
  (ต่อ 1 ชุด )

5. ตรวจสอบยอดเงินโอนเข้า             
จากกรมบัญชีกลาง

8. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

4. จัดท ำรำยกำรขอเบิก
ในระบบ GFMIS

เจ้าหน้าที่การเงิน

6. บันทึกกำรสั่งจ่ำยในระบบ GFMIS

เจ้าหน้าที่การเงิน

7. โอนเงินให้เจ้าหน้าที่ผ่านระบบ 
Ktb Corporate Online

เจ้าหน้าที่การเงิน
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วิธีปฏิบัตกิารเบิกจ่ายเงิน 
สำหรับหน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 

วัตถุประสงค ์ :  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง        
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีขั้นตอนการดำเนินงาน 16 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1  รับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณ  
  ในขั้นตอนนี้ ผู้ที ่จะขอเบิกเงินต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การเงิน และให้
เจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อรับเอกสาร ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒ นาที  

  ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานขอเบิก 
  ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่การเงินจะคัดแยกเอกสารขอเบิกตามหมวดหมู่ เช่นลูกหนี้เงินยืม 
เจ้าหนี้การค้า ใบสำคัญ จากนั้นจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย            
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิ น หากไม่
ถูกต้องจัดส่งเอกสารให้กับผู้เบิกทันที และแจ้งประเด็นที่ต้องแก้ไขทั้งหมดให้ผู ้เบิกทราบ  หากครบถ้วน               
ถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินจัดส่งเอกสารให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ตรวจสอบความ 
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กำหนด ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 5 นาท ี 

ขั้นตอนที่ 3  ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกำหนด 
  ในขั้นตอนนี้ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ตรวจทานเอกสารขอเบิกตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจทานรหัส
งบประมาณ แหล่งของเงิน ผังบัญชี หากไม่ถูกต้องจัดส่งเอกสารให้กับการเงินดำเนินการแก้ไขทันที ระยะเวลา
ดำเนินการประมาณ  5 นาท ี 

  ขั้นตอนที่ 4  จัดทำรายการขอเบิกในระบบ GFMIS 
  ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่การเงินจัดทำทะเบียนคุมขอเบิก จัดทำฎีกา ประกอบการเบิก และบันทึก
รายการขอเบิก ( ขบ01 , ขบ02 , ขบ03 ) ในระบบ GFMIS เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 
30 นาที  

ขั้นตอนที่ 5  ตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าจากกรมบัญชีกลาง 
  ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องระหว่างยอดขอเบิกและยอดเงินโอน
ในระบบ Ktb Corporate Online ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 5 นาท ี 

ขั้นตอนที่ 6  บันทึกการสั่งจ่ายในระบบ GFMIS  
  ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่การเงินลงข้อมูลในทะเบียนคุม บันทึกการสั่งจ่ายผ่านระบบ GFMIS
และเสนอผู้มีอำนาจลงนาม ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 15 นาท ี 
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ขั้นตอนที่ 7  โอนเงินให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Ktb Corporate Online 

  ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่การเงินโอนเงินให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Ktb Corporate Online พร้อม 
Print ข้อมูลสรุปรายการโอนเงินประจำวันเสนอผู้มีอำนาจลงนาม  ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 15 นาที   

ขั้นตอนที่ ๘  จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
  ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่การเงินจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มทันที โดยเรียงลำดับจากเลขที่เอกสาร
ขอเบิกเงิน ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 นาที  



1 การใช้งานในระบบ
1.1 ค ำส่ังแต่งต้ังผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี ✓

ในระบบกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอ
นิกส์ (GFMIS)
  1.2 ค ำส่ังแต่งต้ังผู้อนุมัติและตรวจสอบเอกสำรกำร ✓

ขอเบิกและขอจ่ำย ในระบบ GFMIS

2 การรับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณ
   มีสมุดคุมเอกสำรขอเบิกหรือไม่ ✓

3 ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานขอเบิก
3.1 แบบฟอร์มขอเบิกและเอกสำรประกอบ ✓

ครบถ้วน ถูกต้องตำมท่ีหน่วยงำนก ำหนด
3.2 ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดต้องเป็นปีปัจจุบัน ✓

ยกเว้นเบิกจ่ำยเหล่ียมปี งบกลำง
3.3 ตรวจสอบอัตรำค่ำใช้จ่ำยตำมประเภท ✓

ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด

4 จัดท ารายการขอเบิกในระบบ GFMIS
 4.1 ตรวจสอบควำมถูกต้องของงบประมำณ แหล่งของเงิน ✓

รหัสกิจกรรมหลัก, กิจกรรมย่อยและผังบัญชี ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังก ำหนด
  4.2 จัดท ำทะเบียนคุมเอกสำรขอเบิก ✓

5 ตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าจากกรมบัญชีกลาง
  ตรวจสอบข้อมูลขอเบิกในระบบ GFMIS เทียบกับเงิน ✓

โอนเข้ำบัญขีธนำคำร ระบบ KCOP

6 บันทึกการส่ังจ่ายในระบบ GFMIS
   ลงทะเบียนคุมเอกสำรขอจ่ำย ✓

7 โอนเงินให้เจ้าหน้าท่ีผ่านระบบ KCOP
   7.1 จัดท ำรำยงำนสรุปกำรโอนเงินประจ ำวัน ✓

   7.2 ตรวจสอบข้อมูลก่อนกำรโอนเงินผ่ำนระบบ ✓

ช่ือผู้ประเมิน    นำงสำวชมพูนุท    พวงแก้ว
   นักวิชำกำรเงินและบัญชี
วันท่ี  28  มกรำคม  2564

แบบสอบถามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6

ล าดับท่ี ค าถาม มี / ใช่
ไม่มี / 
ไม่ใช่

ค าอธิบาย / 
ค าตอบ



 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. รวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูล 4,200 นาที

ท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน

๑. มีรายละเอียดครบถ้วน 1,260 นาที

   2. ข้อมูลมีความถูกต้อง

   3. มีการตรวจสอบความถูกต้อง

๑. มีการตรวจสอบรายละเอียด ๔๒๐ นาที

ก่อนน าเสนอ

๑. การอธิบายท าความเข้าใจ ๔๒๐ นาที

ในรายละเอียดของแผนฯ

๑. ลงข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 2,100 นาที

ระยะเวลา

กระบวนงานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการและงบประมาณประจ าปี
กลุม่บริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพ

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพประสิทธิผล
                           บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ าหนด การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
                           ขอ้บังคับ การใชจ้่ายเงินเป็นไปตามแผน ผลการด าเนินงานทันเวลา

                     เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และองค์กร

1. ศึกษา วิเคราะห์และ
รวบรวมข้อมูล

2. จัดท าแผนติตามประเมินผล

3. เสนอแผนก ากับฯให้
ผู้อ านวยการเห็นชอบ

4. แจ้งแผนก ากับติตาม
ประเมินผล

งานแผนงาน

งานแผนงาน

งานแผนงาน

งานแผนงาน

งานแผนงาน



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
๒. ตรวจสอบความถูกต้อง

๑. ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 1,260 นาที

   2. รายงานตามก าหนดเวลา

๑. มีเอกสารการด าเนินงาน 1,260 นาที

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

   2. รายงานตามก าหนดเวลา

๑. ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ๔๒๐ นาที

รวมระยะเวลาประมาณ 11,340 นาที

๖. ก ากับ ติดตามและประเมินผล
ตามแผนประจ าเดือน

๕. ลงข้อมูลในระบบ SMART

9. ตรวจทานรายงานผลการ
ด าเนินงานในระบบ SMART

๗. ก ากับ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ

งานแผนงาน

งานแผนงาน

งานแผนงาน

งานแผนงาน
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วิธีปฏิบัตงิานติดตาม กำกับ ประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
ตามแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปี 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

วัตถุประสงค ์ :  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด  
ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

งานติตาม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปี มีขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1  ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล  
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานทำหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แผนกำกับติดตามกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  มาตรการแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำ
แผนกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4,200 นาที หรือ 10 วัน 

  ขั้นตอนที่ 2  จัดทำแผนกำกับติดตามประเมินผล 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานจัดทำแผนกำกับติดตามประเมินผลและคำสั่งมอบหมาย
ผู้รับชอบตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ และภารกิจของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่6 ระยะเวลาดำเนินการ
ประมาณ  1,260 นาที หรือ 3 วัน 

ขั้นตอนที่ 3  เสนอแผนกำกับติดตามประเมินผลให้ผู้อำนวยการเห็นชอบ 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานเสนอแผนกำกับติดตามประเมินผลและคำสั่งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้ผู้อำนวยการเห็นชอบอนุมัติ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ  420 นาที หรือ 1 วัน  

  ขั้นตอนที่ 4  แจ้งแผนกำกับติตามประเมินผล 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน แจ้งแผนกำกับติตามประเมินผลให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม
งานทราบและถือปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 420 นาที หรือ 1 วัน 

ขั้นตอนที่ 5  ลงข้อมูลในระบบ SMART  
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน นำข้อมูลแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรองปฏิบัติราชการที่รับผิดชอบ ลงข้อมูลในระบบ SMART ระยะเวลาดำเนินการ
ประมาณ 2,100 นาที หรือ 5 วัน 

ขั้นตอนที่ 6  กำกับ ติดตามและประเมินผลตามแผนประจำเดือน 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 
ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณตามที่รับการจัดสรร ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้ วัด 
ประจำเดือน รายงานผลในระบบ SMART และสรุปผลการดำเนินงาน รายงานในการประชุมประจำเดือนของ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1,260 นาท ีหรือ 3 วัน  
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  ขั้นตอนที่ 7  กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน ตาม
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 รับผิดชอบ รายงาน
ผลในระบบ SMART รอบ 5 เดือน และ 11 เดือน ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด ระยะเวลา
ดำเนินการประมาณ 1,260  นาที  หรือ 3 วัน 

ขัน้ตอนที่ ๘  ตรวจทานรายงานผลการดำเนินงานในระบบ SMART     

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน ตรวจทานรายละเอียดและความถูกต้องของรายงานผล
การดำเนินงานในระบบ SMART ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 420 นาที หรือ 1 วัน 
 

   

   
 



รายการ มี / ใช่
ไม่มี /
ไม่ใช่

ค าอธิบายเพ่ิมเติม /
เอกสารหลักฐานท่ีใช้อ้างอิง

1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล

1.1 ข้อมูลผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน

(1) มีรายละเอียดข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ/ตัวช้ีวัด
✓

เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ
แต่ละกลุ่มงานท่ีได้รับมอบหมาย

จากหน่วยงานส่วนกลาง

(2) มีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
✓

เป็นเอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร

และเสนผู้อ านวยการทราบ

1.2 ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดค ารับรองปฏิบัติราชการ

(1)  มีรายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
✓

เป็นข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมิน รอบ 5 เดือน

และ 11 เดือน

(2)  มีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

✓

เป็นเอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานท่ีเป็นลายลักษณ์

อักษรตามเกณฑ์การประเมิน รอบ
 5 เดือนและ 11 เดือน

2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

(1)  มีการสรุปข้อมูลผลการปฏิบัติงานก่อนรายงานผล ✓

(2)  มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนรายงานผล ✓

(3) มีเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานท่ีครบถ้วน ✓

       ลงช่ือ นายกัมปนาท   นาลาด
      ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
        วัน เดือน ปี  26 มกราคม 2564

แบบสอบถาม

ด้านงานก ากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
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วัตถุประสงค์  :  

 
ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

1. ท้ังสองคณะต้องไม่มีช่ือซ้้ำกัน 210 นาที

2. แต่งต้ังจำกบุคลำกรทุกกลุ่มงำน

3. ก้ำหนดหน้ำท่ีให้ชัดเจน

4. ค้ำส่ังต้องเป็นปัจจุบัน

1. จัดท้ำให้ครบทุกกระบวนงำน 420 นาที

2. จัดท้ำให้ถูกต้องตำมกฎหมำย

ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรฐำน

ท่ีก้ำหนด

1. ประเมินกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 2,100 นาที

ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรฐำน

ท่ีก้ำหนดโดยต้ังค้ำถำมประเมินตนเอง

1. ประเมินและสรุปผล 840 นาที

ให้ครบท้ัง 5 องค์ประกอบ

2. จัดท้ำให้ครบทุกส่วนงำนย่อย

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
กลุ่มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานท่ีก าหนด

ระยะเวลา

1. จัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร
จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
ระบบกำรควบคุมภำยใน 

2. จัดท ำ Flowchart กำรปฏิบัติงำน
ตำมระบบกำรควบคุมภำยใน

4. ประเมินองค์ประกอบ
ของกำรควบคุมภำยใน

และสรุปเป็นรำยงำนกำรประเมิน
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน

( ปค. 4 ส่วนงำนย่อย )

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

3. จัดท ำและประเมินผล
แบบสอบถำมกำรควบคุมภำยใน

บุคลากรทุกคน

คณะกรรมการ
จัดวางระบบ
การควบคุม
ภายใน

บุคลากรทุกคน



1. สรุปควำมเส่ียงท่ีมีอยู่  

ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรบรรลุ 2,100 นาที

วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน

1. ด้ำเนินกำรตำมรูปแบบ 2,100 นาที

ท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก้ำหนด

1. ประเมินจำก แบบ ปค. 4 1,260 นาที

ของทุกส่วนงำนย่อย

2. ด้ำเนินกำรตำมรูปแบบ

ท่ีกระทรวงกำรคลังก้ำหนด

3. สรุปให้ครบท้ัง 5 องค์ประกอบ

1. สรุปควำมเส่ียงจำกแต่ละ  2,100 นาที

ส่วนงำนย่อยท่ีมีผลกระทบต่อกำร

บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน

5. น ำควำมเสี่ยงท่ีมีควำมจ ำเป็น 
ต้องได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข

จำก Flow Chart 
แบบสอบถำมกำรควบคุมภำยใน        

กำรประเมินองค์ประกอบ
ของกำรควบคุมภำยใน

เข้ำตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

6. น ำควำมเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับสูง
และสูงมำกเข้ำสู่รำยงำน

กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
( ปค. 5 ส่วนงำนย่อย )

คณะกรรมการ
จัดวางระบบ
การควบคุม

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

7. สรุปผลกำรประเมิน
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน

( ปค. 4 ) 

8. น ำควำมเสี่ยงท่ีมีควำมส ำคัญ 
จำกแต่ละส่วนงำนย่อย

และมีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินนงำนในภำพรวม
ของส่วนรำชกำรที่จ ำเป็นต้อง

ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข
เข้ำตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

ระดับส่วนรำชกำร

บุคลากรทุกคน

บุคลากรทุกคน



1. รวบรวมควำมเส่ียงจำก 840 นาที

ตำรำงวิเครำะห์ควำมเส่ียง

2. ด้ำเนินกำรตำมรูปแบบ

ท่ีกระทรวงกำรคลัง และ

กระทรวงสำธำรณสุขก้ำหนด

1. ด้ำเนินกำรตำมรูปแบบ 420 นาที

ท่ีกระทรวงกำรคลัง และ

กระทรวงสำธำรณสุขก้ำหนด

2. ประธำนกรรมกำรลงนำม

ในแบบติดตำม ปค. 5 ปีก่อน

3. จัดส่งพร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

และประสำนผู้รับผิดชอบทรำบ

1. รวบรวมอย่ำงเป็นระบบ 20 นาที

2. จัดเก็บโดยเรียงตำมล้ำดับ

3. จัดเก็บไฟล์เอกสำร

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังส้ำรอง

ข้อมูล เพ่ือป้องกันควำมเสียหำย

รวมระยะเวลา 12,410 นาที

10. รวบรวม
รำยงำนกำรประเมินผล

กำรควบคุมภำยในทั้งหมด 
รวมท้ังแบบติดตำม ป.ค. 5 ปีก่อน

ส่งให้กับกลุ่มตรวจสอบภำยใน
ของส่วนรำชกำร

9. น ำควำมเสี่ยงท่ีได้จำก
ตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

ระดับส่วนรำชกำร
มำจัดท ำรำยงำน

กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
( ปค. 5 )

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

11. จัดเก็บส ำเนำเอกสำร
หลักฐำนต่ำงๆ เข้ำแฟ้ม 

เลขาณุการ
คณะกรรมการ
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วิธีปฏิบัตกิารจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

วัตถุประสงค ์ :  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง        
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีขั้นตอนการดำเนินงาน 11 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่  1  จัดทำคำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
  ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ                 
การควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยบุคคลทั้งสองคณะต้อง
ไม่มีชื่อซ้ำกันและควรแต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ            
ให้มีความชัดเจน และคำสั่งต้องเป็นปัจจุบัน ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒๑๐ นาที หรือครึ่งวัน 

  ขั้นตอนที่ 2  จดัทำ Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
  ในขั้นตอนนี้บุคลากรทุกคนจัดทำ Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกระบวนงาน ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกระบวนงาน วัตถุประสงค์ของกระบวนงานนั้นๆ 
จัดทำให้ครบทุกกระบวนงาน โดย Flow chart จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์สำหรับใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องและแจ้งให้บุคลากร     
ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวบรวม Flow chart การปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ ระยะเวลา
ดำเนินการประมาณ ๔20 นาทีต่อกระบวนงาน หรือ 1 วันต่อกระบวนงาน 

ขั้นตอนที่ 3  จัดทำและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
  ในขั้นตอนนี้ ให้จัดทำและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายในที่ หน่วยงาน               
มีส่วนร่วมในการจัดทำ โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในต้องประเมินตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการประมาณ  2,100 นาที หรือ 5 วัน 

  ขั้นตอนที่ 4  ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและสรุปเป็นแบบ ปค. 4      
ส่วนงานย่อย  
  ในขั้นตอนนี้บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน          
ให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง                       
3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร 5) กิจกรรมการติดตามผล โดยประเมินให้ครอบคลุม
เพ่ือจะได้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนหรือจุดที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข โดยเติมข้อความในช่องว่างใต้หัวข้อ 
“ความเห็น / คำอธิบาย” จดบันทึกข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายผลการประเมินในหัวข้อนั้นๆ และทำการสรุปผล
การประเมินองค์ประกอบให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และจัดทำให้ครบทุกส่วนงานย่อย ภายใน 40 วัน        
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยสามารถประเมินได้ตลอดปี ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 840 นาที หรือ 2 วัน 
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ขั้นตอนที่ 5  นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow Chart 
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และแบบสอบถามการควบคุมภายในเข้าตารางวิเคราะห์
ความเสี่ยง 
  ในขั้นตอนนี้ให้นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow chart  
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบสอบถามการควบคุมภายใน รวมทั้ง สรุปความเสี่ยง             
ที่มีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีก่อนมาดำเนินการ
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด โดยต้องจัดทำเกณฑ์การประเมินเพ่ือหาแนวทางหรือกิจกรรม             
การปรับปรุงการควบคุมต่อไป และจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการประมาณ 2,100 นาที หรือ 5 วัน 

ขั้นตอนที่ 6  นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมินผล              
การควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) 
  ในขั้นตอนนี้ ให้นำความเสี่ยงที่อยู่ ในระดับสูงและสู งมากเข้าสู่รายงานการประเมินผล                 
การควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ดำเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด          
โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๖0 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2,100 นาที 
หรือ 5 วัน  

  ขั้นตอนที่ 7  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในเพื่อจัดทำรายงาน
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)  
  ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในสรุปผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน เพ่ือจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)     
โดยประเมินจากแบบ ปค. 4 ของทุกส่วนงานย่อย ตามรูปแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมทั้ง สรุปให้
ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ภายใน 50 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1,260 นาที  
หรือ 3 วัน 

ขั้นตอนที่ ๘  นำความเสี่ยงที่มีความสำคัญ จากแต่ละส่วนงานย่อยและมีผลกระทบต่อ
การดำเนินนงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเข้าตารางวิเคราะห์ความ
เสี่ยงระดับส่วนราชการ   

ในขั้นตอนนี้ให้คณะกรรมการนำความเสี่ยงที่มีความสำคัญ จากแต่ละส่วนงานย่อยและมี
ผลกระทบต่อการดำเนินนงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเข้าตาราง
วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับส่วนราชการ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2,100 นาที หรือ 5 วัน 

ขั้นตอนที่ 9  สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมหน่วยงานของรัฐ 
(แบบ ปค. ๕)   

ในขั้นตอนนี้ ให้คณะกรรมการสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม
หน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค. ๕) โดยรวบรวมจากทุกส่วนงานย่อย ดำเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงการคลัง
กำหนด และจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 65 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 840 นาที 
หรือ 2 วัน 
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  ขั้นตอนที่ 10  พิจารณาลงนามในแบบ ปค. ๔ และแบบ ปค. ๕ 
  ในขั้นตอนนี้ ให้ หั วหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาลงนามในแบบ ปค. ๔ และแบบ              
ปค. ๕ โดยให้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้อง เหมาะสมในแบบรายงาน และลงนามในแบบต่างๆ ให้ครบถ้วน
ภายใน ๒ วันทำการ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๖๐ นาที หรือ 1 ชั่วโมง 

  ขั้นตอนที่ 11  จัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้มโดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ 
  ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม 
โดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์  ให้รวบรวมเอกสารอย่างเป็นระบบ ดำเนินการจัดเก็บโดยเรียงตามลำดับ              
และจัดเก็บไฟล์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง สำรองข้อมูลเพ่ือป้องกันความเสียหาย ระยะเวลาดำเนินการ
ประมาณ 2๐ นาที 
   
 



รายการ มี / ใช่
ไม่มี /
ไม่ใช่

ค าอธิบายเพ่ิมเติม /
เอกสารหลักฐานท่ีใช้อ้างอิง

1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

(1) มีการจัดต้ังคณะกรรมการการจัดวางควบคุมภายใน ✓

(2) มีการจัดต้ังคณะกรรมติตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ✓

(3) มีการก าหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการ ✓

(4) ค าส่ังแต่งต้ังต้องเป็นปัจจุบัน ✓

2. จัดท า Flow Chart และข้ันตอนการปฏิบัติงาน
(1)  มีการจัดท า Flow Chart ครบทุกกระบวนงาน ✓

(2)  มีการจัดท าคู่มือ ข้ันตอนการปฏิบัติงานครบทุกกระบวนงาน ✓

(3)  มีการจัดท าแบบสอบถามครบทุกกระบวนงาน ✓

3. จัดท าสรุปรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินองค์ประกอบ ✓

(2)  มีการจัดท ารายงานผล แบบ ปค.4 ส่วยงานย่อย ✓

(3)  มีวิเคราะห์ความเส่ียงของส่วนงานย่อย ✓ สรุปในตารางวิเคราะห์ความเส่ียง

(4)  มีการท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 
ส่วนงานย่อย ✓

(5) มีการรายงานผลการติดตามรายงานผลการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย ✓

(6)  มีการจัดท าแบบสอบถามควบคุมภายใน ✓

       ลงช่ือ นายกัมปนาท    นาลาด
      ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
        วัน เดือน ปี  26 มกราคม 2564

แบบสอบถาม

ด้านการจัดวางระบควบคุมภายใน
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ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ผู้ได้รับการแต่งต้ังควรเป็น ๒๑๐ นาที

ผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการ

๑. นโยบายต้องมีการปรับให้ ๒๑๐ นาที

สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบาย

จากส่วนกลาง

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ต้องมีการปรับ

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และ

ภารกิจจากส่วนกลาง

๑. นโยบายท่ีเก่ียวข้องต้องเป็น ๘๔๐ นาที

นโยบายท่ีเป็นปัจจุบัน

 2. นโยบายท่ีเก่ียวข้องต้องเป็น

นโยบายท่ีสอดคล้องกับภารกิจ

ของหน่วยงาน

๑. รายละเอียดการจัดสรร 12,60 นาที

งบประมาณต้องมีความถูกต้องครบถ้วน

๒.แผนงาน/โครงการต้องได้รับ

การอนุมัติจากส่วนกลาง

  3. ตัวช้ีวัดต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน

๑. ร่างแผนปฏิบัติราชการต้องมี ๒๑๐๐ นาที

ระยะเวลา

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
กลุม่บริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพ

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพประสิทธิผล
                           บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ าหนด การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
                           ขอ้บังคับ การใชจ้่ายเงินเป็นไปตามแผน ผลการด าเนินงานทันเวลา

                     เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และองค์กร

1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติ

รำชกำร

2. ทบทวนนโยบำยและภำรกิจที่
รับผิดชอบ

3. รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล
นโยบำยที่เกี่ยวข้อง

4. รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล กำร
จัดสรรงบประมำณ แผนงำน/
โครงกำร ตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ

งำนแผนงำน

งำนแผนงำน/คณะ
ท ำงำนฯ

งำนแผนงำน/คณะ
ท ำงำนฯ

งำนแผนงำน/คณะ
ท ำงำนฯ

งำนแผนงำน/คณะ
ท ำงำนฯ



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
รายละเอียดครบถ้วน ตามหลัก

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

๒. ตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้อง ก่อนการเสนอผู้บริหาร

๑. มีการช้ีแจงท าความเข้าใจ 120    นาที

ในรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ
ให้ผู้บริหารทราบ

๑. มีการตรวจทานความถูกต้อง 840    นาที

ในรายละเอียดท่ีท าการแก้ไขจาก

ค าแนะน าของผู้บริหาร

 2. มีการตรวจทานรายละเอียด

ความถูกต้องจากคณะท างาน

๑. อนุมัติโดยผู้อ านวยการฯ 180    นาที

๑. บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ๔๒๐ นาที

เข้าใจในรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ

๒. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ

ให้บุคลากรทราบทุกคน

รวมระยะเวลาประมาณ 6,180 นาที

๖. น ำร่ำงปฏิบัติรำชกำรเสนอ
ผู้บริหำรพิจำรณำ

๕. จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร

9. สื่อสำร ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติ
รำชกำร ให้แก่บุคลำกรเพื่อน ำสู่

กำรปฏิบัติ

๗. จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรฉบับ
สมบูรณ์

๘. ผู้อ ำนวยกำรอนุมัติแผนปฏิบัติ
รำชกำร

ผอ.ศุนย์ฯ

งำนแผนงำน/คณะ
ท ำงำนฯ

งำนแผนงำน/คณะ
ท ำงำนฯ

งำนแผนงำน/คณะ
ท ำงำนฯ

งำนแผนงำน/คณะ
ท ำงำนฯ



1 

 

วิธีปฏิบัตกิารจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

วัตถุประสงค ์ :  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด  
ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มีขั้นตอนการดำเนินงาน 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานทำหน้าที่ประสานงานและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

และเสนอผู้อำนวยการ เพ่ือลงนามในคำสั่งระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒๑๐ นาที หรือครึ่งวัน 

  ขั้นตอนที่ 2  ทบทวนนโยบายและภารกิจที่รับผิดชอบ 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกจิ ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ ภารกิจทีร่ับผิดชอบของ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่6 ระยะเวลาดำเนินการประมาณ  ๒๑๐ นาที หรือครึ่งวัน 

ขั้นตอนที่ 3  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ  840 นาที หรือ 2 วัน  

  ขั้นตอนที่ 4  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ  
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงาน โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1,260 นาที หรือ 3 วัน 

ขั้นตอนที่ 5  จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ นำข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายละเอียด(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2,100 นาที หรือ 
5 วัน 

ขั้นตอนที่ 6  นำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีเสนอผู้บรหิารพิจารณา 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เสนอร่าง
แผนปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารพิจรณารายละเอียดและความถูกต้อง ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 420 นาที 
หรือ 1 วัน  
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  ขั้นตอนที่ 7  จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีฉบับสมบูรณ์  
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ จัดทำ
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร และจัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีฉบับ
สมบูรณ์ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 840 นาที  หรือ 2 วัน 

ขัน้ตอนที่ ๘  ผู้อำนวยการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี    

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ เสนอ
แผนปฏิบัติราชการฉบับสมบูรณ์ให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 180 นาที หรือ 3
ชั่วโมง 

ขั้นตอนที่ 9  สื่อสาร ถ่ายทอดแผนการปฏิบัติราชการ ให้แก่บุคลากรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ 
  ในขั้นตอนนี้ หลังจากที่แผนปฏิบัติราชการ ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหาร แล้ว
ผู้รับผิดชอบงานแผนงานจัดทำเป็นเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปี ส่งให้กับกลุ่มภารกิจ   ต่าง ๆ ตลอดจนชี้แจง
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพ่ือให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 
420 นาท ีหรือ 1 วัน  
 
 

   

   
 



รายการ มี / ใช่
ไม่มี /
ไม่ใช่

ค าอธิบายเพ่ิมเติม /
เอกสารหลักฐานท่ีใช้อ้างอิง

1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล

1.1 ข้อมูลนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
(1) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

 - มีรายละเอียดข้อมูลนโยบายผู้บริหารกระทรวง
✓

เป็นนโบายปัจุบันท่ีสอดคล้องกับ
ภารกิจ

(2) นโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 -  มีรายละเอียดข้อมูลนโยบายผู้บริหารกรม
✓

เป็นนโบายปัจุบันท่ีสอดคล้องกับ
ภารกิจ

1.2 ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ

(1)  มีรายละเอียดข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ า ✓

ใช้ข้อมูลจากหนังสือแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณจากกรม

(2)  มีรายละเอียดข้อมูลการจัดสรรงบด าเนินงาน ✓

ใช้ข้อมูลจากหนังสือแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณจากกรม

1.3 ข้อมูลตัวช้ีวัด

(1)  มีรายละเอียดข้อมูลตัวช้ีวัดตาม พรบ. งบประมาณ
✓

ใช้ข้อมูลจากเอกสารตัวช้ีวัด พรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ของกรม

(2)  มีรายละเอียดข้อมูลตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

✓

ใข้ข้อมูลจากคู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ระดับ
หน่วยงาน

1.4 ข้อมูลเป้าหมายตามภารกิจได้รับมอบหมาย

(1) มีรายละเอียดข้อมูลภารกิจท่ีได้รับการถ่ายทอดจากกรม
✓

ใช้ข้อมูบจากหนังสือแจ้งการ
ถ่ายทอดภารกิจให้หน่วยงานส่วน

ภูมิภาค

(2) มีรายละเอียดเป้าหมายตามกิจกรรมท่ีได้รับกาถ่ายทอดจากกรม
✓

ใช้ข้อมูบจากหนังสือแจ้งการ
ถ่ายทอดภารกิจให้หน่วยงานส่วน

ภูมิภาค

1.4 ข้อมูลแผนงานดโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ

(1) มีรายละเอียดแผนงานโครงการงานบริหาร

✓

เป็นโครงการของกลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไปและแผนงานท่ีได้รับการ

จัดสรรงบรายจ่ายประจ าและงบ
ด าเนินงาน

แบบสอบถาม

ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

1



รายการ มี / ใช่
ไม่มี /
ไม่ใช่

ค าอธิบายเพ่ิมเติม /
เอกสารหลักฐานท่ีใช้อ้างอิง

(2) มีรายละเอียดแผนงานโครงการงานตามภารกิจหลัก
✓

เป็นโครงการของกลุ่มงานท่ีได้รับ
การจัดสรรงบด าเนินงานตาม

ภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง

       ลงช่ือ นายกัมปนาท    นาลาด
      ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
        วัน เดือน ปี  26 มกราคม 2564
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ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

- รับหนังสือโดยตรวจเช็ค 1 นาที
ธุรการ ความเร่งด่วนของเร่ือง

- เตรียมและตรวจ
สอบความพร้อมของ

ธุรการ อุปกรณ์ 1 นาที
- ระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ต้องเสถียร

- บันทึกช่วยจ ารหัสใช้
ธุรการ งาน และรหัสผ่าน 1 นาที

ป้องกันการลืม

- ตรวจสอบความ
ธุรการ ถูกต้องหนังสือ 5 นาที

เลขหนังสือ วัน เดือน
ปี ท่ีลงในหนังสือ
ตลอดจนผู้มีอ านาจ
ลงนาม

- ด าเนินการคีย์ข้อมูล
ธุรการ รายละเอียดให้ครบถ้วน 1 นาที

- บันทึกเลข วัน เดือน ปี
ธุรการ และเวลา  อย่างถูกต้อง 1 นาที

ระยะเวลา

กระบวนงานรับหนังสือ  (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6  

วัตถุประสงค์  :  1. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผุ้รับผิดชอบงานธุรการของหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานลงทะเบียน

 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548

                   2. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

รับหนังสือด้วยความถูกต้อง ทันตามก าหนดเวลา และสามารถสืบค้นได้ ตลอดจนการจัดเก็บ และการท าลายเอกสาร
ตามระเบียบงานสารบรรณ และระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

4.ตรวจสอบการส่ง
หนังสือให้ลงรับทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.รับหนังสือจากภายนอก 

3.ใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของ
ผู้รับผิดชอบ

5.คีย์ข้อมูลรับหนังสือจาก
ภายในและนอก ทางระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์

6. บันทึกเลขที่รับที่หนังสือ

ก

ส่งคืนหน่วยงาน
เจ้าของหนังสือ

สร้างและ
ลงข้อมูล
รับใน
ระบบไม่

ถูกต้อง

2. เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้า
เว็บไซต์กรม สบส.

และไปที่ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

- จัดล าดับความเร่งด่วน
ของหนังสือก่อนเสนอ 5 นาที
เช่น ด่วนท่ีสุด ด่วนมาก
ด่วน เพ่ือความรวดเร็ว
ในการส่ังการผู้เก่ียวข้อง

- ตรวจสอบความถูกต้อง 15 นาที
ของหนังสือก่อนเสนอ
- ตรวจสอบความถูกต้อง
การส่ังการก่อนคืน

- บันทึกส่ังการจาก
ผู้อ านวยการ ให้ผู้เก่ียว 3 นาที
ข้องในระบบ โดยจัด
ล าดับความเร่งด่วนของ
หนังสือ อย่างถูกต้อง

- รีบส่งหนังสือให้ผู้
ธุรการ เก่ียวข้องโดยจัดล าดับ 3 นาที

ความเร่งด่วนของหนังสือ
- ให้ผู้เก่ียวข้องเซ็นรับ
หนังสือทุกคร้ัง เพ่ือป้อง
กันการสูญหาย 
และตรวจสอบได้

36 นาทีรวมระยะเวลา

ธุรการ

ระยะเวลา

ธุรการ

ธุรการ

ก

7. จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน
ของหนังสือ

8. เสนอหนังสือให้ผู้อ านวยการ 
สั่งการผู้เกี่ยวข้อง

9. รับหนังสือจากผู้อ านวยการ 
สั่งการ มาลงบันทึกค าสั่งการ 

ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

10. ส่งมอบหนังสือ
ให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ
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วิธีปฏิบัตกิารจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

วัตถุประสงค ์ :  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด  
ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มีขั้นตอนการดำเนินงาน 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานทำหน้าที่ประสานงานและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

และเสนอผู้อำนวยการ เพ่ือลงนามในคำสั่งระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒๑๐ นาที หรือครึ่งวัน 

  ขั้นตอนที่ 2  ทบทวนนโยบายและภารกิจที่รับผิดชอบ 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกจิ ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ ภารกิจทีร่ับผิดชอบของ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่6 ระยะเวลาดำเนินการประมาณ  ๒๑๐ นาที หรือครึ่งวัน 

ขั้นตอนที่ 3  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ  840 นาที หรือ 2 วัน  

  ขั้นตอนที่ 4  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ  
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงาน โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1,260 นาที หรือ 3 วัน 

ขั้นตอนที่ 5  จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ นำข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายละเอียด(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2,100 นาที หรือ 
5 วัน 

ขั้นตอนที่ 6  นำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีเสนอผู้บรหิารพิจารณา 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เสนอร่าง
แผนปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารพิจรณารายละเอียดและความถูกต้อง ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 420 นาที 
หรือ 1 วัน  
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  ขั้นตอนที่ 7  จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีฉบับสมบูรณ์  
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ จัดทำ
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร และจัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีฉบับ
สมบูรณ์ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 840 นาที  หรือ 2 วัน 

ขัน้ตอนที่ ๘  ผู้อำนวยการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี    

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ เสนอ
แผนปฏิบัติราชการฉบับสมบูรณ์ให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 180 นาที หรือ 3
ชั่วโมง 

ขั้นตอนที่ 9  สื่อสาร ถ่ายทอดแผนการปฏิบัติราชการ ให้แก่บุคลากรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ 
  ในขั้นตอนนี้ หลังจากที่แผนปฏิบัติราชการ ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหาร แล้ว
ผู้รับผิดชอบงานแผนงานจัดทำเป็นเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปี ส่งให้กับกลุ่มภารกิจ   ต่าง ๆ ตลอดจนชี้แจง
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพ่ือให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 
420 นาท ีหรือ 1 วัน  
 
 

   

   
 



ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ
ชนิดของหนังสือ

   หนังสือภำยนอก
 ◼มีรหัสพยัญชนะประจ ำกระทรวง ทบวง และส่วนรำชกำร ✓

 ◼มีเลขประจ ำของเจ้ำของเคร่ือง ประกอบด้วยตัวเลข 4 ตัว ✓

 ◼ลงช่ือส่วนรำชกำร สถำนท่ีรำชกำร หรือคณะกรรมกำร ✓

          ซ่ึงเป็นเจ้ำของหนังสือ และลงท่ีต้ังไว้ด้วย
 ◼มี วัน เดือน(ช่ือเต็มของเดือน) ปี ท่ีออกหนังสือ ✓

 ◼มีเร่ืองย่อท่ีเป็นใจควำมส้ันท่ีสุดของหนังสือฉบับน้ัน ✓

          ในกรณีท่ีเป็นหนังสือต่อเน่ือง โดยปกติให้ลงเร่ืองของ
          หนังสือฉบับเดิม
 ◼ใช้ค ำข้ึนต้นตำมฐำนะของผู้รับหนังสือท่ีก ำหนดไว้ใน ✓

         ภำคผนวก 2
 ◼มีกำรอ้ำงถึงหนังสือท่ีเคยมีติดต่อกัน และเลขท่ีหนังสือ ✓

         วันท่ี เดือน ปี ของหนังสือน้ัน (ถ้ำมี)
 ◼มีกำรลงช่ือส่ิงของ เอกสำร หรือบรรณสำรท่ีส่งไปพร้อม ✓

         กับหนังสือน้ัน (ถ้ำมี)
 ◼มีกำรใช้ค ำลงท้ำยตำมฐำนะของผู้รับหนังสือ ✓

 ◼ลงลำยมือช่ือเจ้ำของหนังสือ พิมพ์ช่ือเต็มและต ำแหน่ง ✓

         ของเจ้ำของหนังสือ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในภำคผนวก 3
 ◼ลงช่ือส่วนรำชกำรเจ้ำของเร่ือง หรือหน่วยงำนท่ีออก ✓

         หนังสือ
 ◼ลงหมำยเลขโทรศัพย์ของส่วนรำชกำรเจ้ำของเร่ืองหรือ ✓

         หน่วยงำนท่ีออกหนังสือ
 กำรรับหนังสือ

เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนสำรบรรณ ลงทะเบียนรับหนังสือ
ในทะเบียนหนังสือรับ

 ◼จัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือ ✓

          ด ำเนินกำรก่อนหลัง

 ◼ประทับตรำรับหนังสือตำมแบบท่ี ๑๒ ท้ำยระเบียบ ✓

 ◼ลงเลขท่ีรับตำมเลขท่ีรับในทะเบียน ✓

 ◼ลงวัน เดือน ปีท่ีรับหนังสือ ✓

แบบสอบถำมด้ำนสำรบรรณ



 ◼ลงเวลำท่ีรับหนังสือ ✓

 ◼ทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ ✓

 ◼ลงวัน เดือน ปีท่ีลงทะเบียน ✓

 ◼ลงเลขล ำดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล ำดับติดต่อกัน ✓

          ไปตลอดปีปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับ
          เลขท่ีในตรำรับหนังสือ

 ◼ลงเลขท่ีของหนังสือท่ีรับเข้ำมำ ✓

 ◼ลงวัน เดือน ปีของหนังสือท่ีรับเข้ำมำ ✓

 ◼ลงวัน เดือน ปีของหนังสือท่ีรับเข้ำมำ ✓

 ◼ลงต ำแหน่งเจ้ำของหนังสือ หรือช่ือส่วนรำชกำร หรือช่ือ ✓

          บุคคลในกรณีท่ีไม่มีต ำแหน่ง

 ◼ลงต ำแหน่งของผู้ท่ีหนังสือน้ันมีถึง หรือช่ือส่วนรำชกำร ✓

          หรือช่ือบุคคลในกรณีท่ีไม่มีต ำแหน่ง

 ◼ลงช่ือเร่ืองของหนังสือฉบับน้ัน ในกรณีท่ีไม่มีช่ือเร่ืองให้ลง ✓

          สรุปเร่ืองย่อ

 ◼บันทึกกำรปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือฉบับน้ัน ✓

 ◼จัดแยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ผู้ท่ี ✓

          เก่ียวข้องด ำเนินกำร ลงช่ือหน่วยงำนท่ีรับหนังสือน้ัน

 ◼บันทึกกำรปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือฉบับน้ัน ✓

             วันท่ี  28  มกรำคม  2564

            ช่ือผู้ประเมิน  นำงกรองแก้ว  นิลใน
                 ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร ส4

สรุป : ด้ำนงำนสำรบรรณ



 
ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

- ก ำหนดบริเวณรับหนังสือ 1 นำที
ธุรการ จำกเจ้ำหน้ำท่ี

- จัดล ำดับควำมเร่งด่วนของ 3 นำที
หนังสือ
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
หนังสือ  ให้เป็นไปตำม

ธุรการ ระเบียบสำรบรรณ

- จัดล ำดับควำมเร่งด่วนของ 5 นำที
ธุรการ หนังสือก่อนเสนอผอ.

- ตรวจสอบควำมครบถ้วน 2 นำที
กำรลงนำมในหนังสือ

ธุรการ

กระบวนงานส่งหนังสือ  (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6  

วัตถุประสงค์  :  1. เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีผุ้รับผิดชอบงำนธุรกำรของหน่วยงำนใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนลงทะเบียน

 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548

                   2. เพ่ือปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ส่งหนังสือด้วยควำมถูกต้อง ทันตำมก ำหนดเวลำ และสำมำรถสืบค้นได้ ตลอดจนกำรจัดเก็บ และกำรท ำลำยเอกสำร
ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ และระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ระยะเวลา

1.รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่ 
ศบส.6

4. รับหนังสือคืนจากผอ. แจ้ง
เจ้าของหนังสือตรวจสอบความ

เรียบร้อยอีกคร้ัง

2.ตรวจสอบความถูก
ต้องสมบูรณ์ของหนังสือ

3.ใส่แฟ้มเสนอผอ.พิจารณาลง
นามหนังสือ

กรณี
ไม่ถูกต้อง



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

- ตรวจเช็คอุปกรณ์ และ 1 นำที
ระบบ  ให้พร้อมใช้งำนได้

ธุรการ อย่ำงรวดเร็ว 

- จดบันทึกรหัสผู้ใช้ รหัสผ่ำน 1 นำที
เพ่ือป้องกันกำรลืม ซ่ึงอำจ

ธุรการ ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำร
ปฏิบัติงำน

- คีย์ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 1 นำที
ธุรการ

- ตรวจสอบควำมเรียบร้อย 5 นำที
เอกสำรก่อนส่ง

ธุรการ

ระยะเวลา

ก

ก

7.คีย์รายละเอียดข้อมูลหนังสือส่ง 
ทางระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

8. ด าเนินการส่งหนังสือให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง

- ทางระบบสารบรรณ    
อิเล็กทรอนิกส์

- ทาง FAX
- บุคคลรับเร่ือง
- ทางไปรษณีย์

5.เปิดเคร่ืองคอมฯ
ไปที่เว็บไซต์กรม สบส.

และเข้าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

6. ใส่รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน 
ผู้รับผิดชอบ



 - สแกนเก็บส ำเนำหนังสือ 3 นำที
ธุรการ โดยแยกไฟด์กลุ่มเพ่ือ

สะดวกในกำรคืบค้น

รวมระยะเวลา 22 นาที

9. สแกนเก็บส าเนาเป็นไฟด์ และส่ง
ส าเนาหนังสือให้เจ้าของเร่ืองเก็บ
รวบรวม เข้าแฟ้ม



ขั้นตอนกระบวนงานส่งหนังสือทางระบบสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

1. รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 2. ตรวจความถูกต้องของหนังสือราชการที่จะส่ง รวมทั้งเอกสารที่แนบให้ครบถ้วน หากมีข้อผิดพลาด เช่นมี
การพิมพ์อักษรตกหล่นหรือไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มตามระบบสารบรรณหนังสือ เป็นต้น กรณีไม่ลงนาม ให้ส่งคืน 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง  เพ่ือทำการแก้ไขหนังสือให้ถูกต้อง 
 3. นำเอกสารใสแฟ้มเสนอผู้อำนวยการ / อนุมัติ / ลงนามผู้เกี่ยวข้อง  
 4. รับหนังสือคืนจากผู้อำนวยการ 
           5. ส่งเรื่องให้เจ้าของเรื่องตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วนอีกครั้ง 
           6. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปที่เว็บไซต์กรม สบส. เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
           7. ใส่รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ผู้รับผิดชอบ 
           8. คีย์รายละเอียดข้อมูลหนังสือส่ง  ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือออกเลขส่งหนังสือทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์       
            9. ส่งหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง 
                9.1 ระบบสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์   
                9.2 ทาง FAX 
                9.3 ทางไปรษณีย์ 
                9.4 บุคคลรับเรื่อง  
          10. สแกนสำเนาหนังสือเป็นไฟด์เก็บไว้กับผู้รับผิดชอบงานส่งหนังสือ  โดยแยกไฟด์เป็นกลุ่มงานเพ่ือความ 
สะดวกในการสืบค้น  และส่งสำเนาหนังสือให้เจ้าของเรื่องเก็บรวบรวมเข้าแฟ้ม 

 



ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ
ชนิดของหนังสือ

หนังสือภำยนอก
 ◼มีรหัสพยัญชนะประจ ำกระทรวง ทบวง และส่วนรำชกำร ✓

 ◼มีเลขประจ ำของเจ้ำของเคร่ือง ประกอบด้วยตัวเลข 4 ตัว ✓

 ◼ลงช่ือส่วนรำชกำร สถำนท่ีรำชกำร หรือคณะกรรมกำร ✓

          ซ่ึงเป็นเจ้ำของหนังสือ และลงท่ีต้ังไว้ด้วย
 ◼มี วัน เดือน(ช่ือเต็มของเดือน) ปี ท่ีออกหนังสือ ✓

 ◼มีเร่ืองย่อท่ีเป็นใจควำมส้ันท่ีสุดของหนังสือฉบับน้ัน ✓

          ในกรณีท่ีเป็นหนังสือต่อเน่ือง โดยปกติให้ลงเร่ืองของ
          หนังสือฉบับเดิม
 ◼ใช้ค ำข้ึนต้นตำมฐำนะของผู้รับหนังสือท่ีก ำหนดไว้ใน ✓

         ภำคผนวก 2
 ◼มีกำรอ้ำงถึงหนังสือท่ีเคยมีติดต่อกัน และเลขท่ีหนังสือ ✓

         วันท่ี เดือน ปี ของหนังสือน้ัน (ถ้ำมี)
 ◼มีกำรลงช่ือส่ิงของ เอกสำร หรือบรรณสำรท่ีส่งไปพร้อม ✓

         กับหนังสือน้ัน (ถ้ำมี)
 ◼มีกำรใช้ค ำลงท้ำยตำมฐำนะของผู้รับหนังสือ ✓

 ◼ลงลำยมือช่ือเจ้ำของหนังสือ พิมพ์ช่ือเต็มและต ำแหน่ง ✓

         ของเจ้ำของหนังสือ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในภำคผนวก 3
 ◼ลงช่ือส่วนรำชกำรเจ้ำของเร่ือง หรือหน่วยงำนท่ีออก ✓

         หนังสือ
 ◼ลงหมำยเลขโทรศัพย์ของส่วนรำชกำรเจ้ำของเร่ืองหรือ ✓

         หน่วยงำนท่ีออกหนังสือ

   กำรส่งหนังสือ

 ◼ตรวจควำมเรียบร้อยของหนังสือ รวมท้ังส่ิงท่ีจะส่งไปด้วย ✓

          ให้ครบถ้วนแล้วส่งเร่ืองให้เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำน
          สำรบรรณกลำงเพ่ือส่งออก

เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนสำรบรรณ   ลงทะเบียนส่งหนังสือ
ในทะเบียนหนังสือส่ง

 ◼ลงวัน เดือน ปี ท่ีลงทะเบียน ✓

 ◼ลงเลขล ำดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงล ำดับ ✓

แบบสอบถำมด้ำนสำรบรรณ



          ติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน

 ◼ลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจ ำของส่วนรำชกำร ✓

          เจ้ำของเร่ืองในหนังสือท่ีจะส่งออก

 ◼ลงวัน เดือน ปีท่ีจะส่งหนังสือน้ันออก ✓

 ◼ลงต ำแหน่งเจ้ำของหนังสือ หรือช่ือส่วนรำชกำร หรือ ✓

          ช่ือบุคคลในกรณีท่ีไม่มีต ำแหน่ง

 ◼ลงต ำแหน่งของผู้ท่ีหนังสือน้ันมีถึง หรือช่ือส่วนรำชกำร ✓

          หรือช่ือบุคคลในกรณีท่ีไม่มีต ำแหน่ง

 ◼ลงช่ือเร่ืองของหนังสือฉบับน้ัน ในกรณีท่ีไม่มีช่ือเร่ือง ✓

          ให้ลงสรุปเร่ืองย่อ

 ◼บันทึกกำรปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือฉบับน้ัน ✓

 ◼ลงเลขท่ี และวัน เดือน ปีในหนังสือท่ีจะส่งออกท้ังใน ✓

          ต้นฉบับ และส ำเนำคู่ฉบับให้ตรงกับเลขทะเบียนส่ง 
         และวัน เดือน ปีในทะเบียนหนังสือส่ง
 ◼ก่อนบรรจุซอง ให้เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนสำรบรรณ ✓

          กลำงตรวจควำมเรียบร้อยของหนังสือตลอดจนส่ิงท่ีส่งไป
         ด้วยอีกคร้ังหน่ึง แล้วปิดผนึก

กำรจ่ำหน้ำซองปฏิบัติตำมแบบท่ี ๑๕ ท้ำยระเบียบ
 ◼ส่งหนังสือโดยทำงไปรษณีย์ ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบ ✓

          หรือวิธีกำรท่ีกำรส่ือสำรแห่งประเทศไทยก ำหนด

 ◼หนังสือท่ีได้ลงทะเบียนส่งเป็นกำรตอบหนังสือซ่ึงรับเข้ำ ✓

          มำให้ลงทะเบียนว่ำหนังสือน้ันได้ตอบตำมหนังสือรับท่ี
          เท่ำใด วัน เดือน ปีใด

           วันท่ี  28  มกรำคม  2564

            ช่ือผู้ประเมิน  นำงกรองแก้ว  นิลใน
                 ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร ส4

สรุป : ด้ำนงำนสำรบรรณ



 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ประสานงานรวบรวมรายช่ือ ๑๘๐ นาที
เสนอผู้บริหารขอความเห็นชอบ
แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรอง
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
2. จัดพิมพ์ค าส่ังแต่งต้ัง
3. น าเสนอลงนามค าส่ัง

1. คณะกรรมการฯ ร่วมวางเกณฑ์ ๑๘๐ นาที
กรอบการประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
2. สรุปผลการประชุมน าเสนอ
ผู้บริหาร

1. แจ้งเวียนข้ันตอนการจัดท า ๑๘๐ นาที
IPA ส่วนบุคคลให้เจ้าหน้าท่ีทราบ

1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง 2100 นาที
ของข้อมูลว่ามีครบถ้วน ตามจ านวน
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง
2. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

ของเอกสารการประเมินท่ีได้รับ
3. ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาท่ีก าหนด

การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กลุม่บริหารงานทั่วไปและแผนงาน  ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การประเมนิผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรมและทันเวลา

ระยะเวลา

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ของบุคลากร

2. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินการปฏิบัติราชการของ

บุคลากร

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานทั่วไป

และแผนงาน

คณะกรรมการ

3. ชี้แจงแนวทางการประเมินผล
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทราบ

เลขานุการคณะ
กรรมการฯ

4. รับข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรอง

เลขานุการ
คณะกรรมการ



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. คณะกรรมการร่วมพิจารณา 420 นาที
วงเงินท่ีใช้ในการเล่ือนเงินเดือน/
ค่าจ้างประจ า/ค่าตอบแทน
2. บันทึกผลการพิจารณาใน
แบบประเมินผลงานรายบุคคล

1. พิมพ์ข้อมูลผลการพิจารณาตาม 420 นาที
แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารทรัพยากร
ก าหนด
2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสาร
3. น าเสนอผู้อ านวยการฯ ลงนาม

1. จัดท าหนังสือน าส่ง/เสนอลงนาม 180 นาที
2. ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS

รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ นาที3,660    

7. จัดส่งเอกสารผลการพิจารณาให้
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล         
ผ่านรองอธิบดีที่ก ากับดูแล

5. บริหารวงเงินที่ใช้ในการเลื่อน
เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า/ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

6. จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
พิจารณาตามเกณฑ์ที่กลุ่มบริหาร

ทรัพยากรก าหนด

เลขานุการ
คณะกรรมการ

เลขานุการ
คณะกรรมการ



วิธีปฏิบัตกิารพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็น
ธรรมและดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มีขั้นตอนการดำเนินงาน 7  ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยพิจารณาแต่งตั้งจากหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ เพ่ือให้มีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทั้งองค์กร โดยให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม พร้อมทั้ง
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นำเสนอผู้บริหารพิจารณาและลงนามในคำสั่ง  ระยะเวลา
ดำเนินการประมาณ 18๐ นาที  

  ขั้นตอนที่ 2  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร 
  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
เพ่ือร่วมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และกำหนดจำนวนตัวชี้วัดรายบุคคล
พร้อมสรุปผลการประชุมนำเสนอผู้บริหาร ระยะเวลาดำเนินการประมาณ  180 นาที  

ขั้นตอนที่ 3  ชี้แจงแนวทางการประเมินผลปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรทราบ 
  แจ้งเวียน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัด
รายบุคคล (IPA) ให้เจ้าหน้าที่ทราบ   ระยะเวลาดำเนินการประมาณ  180 นาท ี 

  ขั้นตอนที่ 4  รับข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 
  เลขานุการคณะกรรมการฯ รับข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ (IPA) ของแต่ละกลุ่มงาน พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลตามจำนวนบุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน  ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2100  นาที หรือ 5 วัน 

ขั้นตอนที่ 5  บริหารวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/ค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาคะแนน IPA ของเจ้าหน้าที่ เทียบกับวงเงินงบประมาณที่ใช้
ในการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/ค่าตอบแทน พร้อมสรุปจัดลำดับ  และบันทึกผลการพิจารณาในแบบ
ประเมินผลงานรายบุคคล ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 420 นาท ี 

ขั้นตอนที่ 6  จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์ที่กลุ่มบริหารทรัพยากร
กำหนด 
  พิมพ์ข้อมูลผลการพิจารณาตามแบบฟอร์มของกลุ่มบริหารทรัพยากรกำหนด  นำเสนอ
ผู้บริหารฯ ลงนาม  ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 420 นาท ี 

  ขั้นตอนที่ 7  จัดส่งเอกสารผลการพิจารณาให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
  จัดพิมพ์หนังสือนำส่ง ชั้นความลับ ให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โดยทางไปรษณีย์ EMS 



ผู้มีความรู้ในเร่ืองน้ี

ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ
1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรกล่ันกรองผลกำรประเมินกำรปฏิบัติ
รำชกำรของบุคลำกร
➢ หน่วยงานพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองท่ีมี ✓

➢ คุณสมบัติเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน และมีความเป็นธรรม
๒. ก ำหนดกรอบเกณฑ์กำรประเมิน
➢ กรอบเกณฑ์การประเมินอ้างอิงตามท่ีกลุ่มบริหารทรัพยากร ✓

➢ ก าหนดหรือไม่
➢ ก าหนดจ านวนตัวช้ีวัดรายบุคคล ตามภารกิจหลักและภารกิจ ✓

     ได้รับมอบหมาย
๓. ช้ีแจงแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกร
➢ ช้ีแจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ ✓

➢ หรือไม่
๔. จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์ท่ี
    กลุ่มบริหำรทรัพยำกรก ำหนด
➢ มีการสอบทานการผลการประเมินการปฏิบัติงานของ ✓

บุคลากรก่อนจัดส่งให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
➢ จัดส่งเอกสารทันตามเวลาท่ีก าหนดหรือไม่ ✓

ช่ือผู้ประเมิน    นางสุดารัตน์     งามสม
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
วันท่ี 28  มกราคม  2564

แบบสอบถำม

ราชการเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส  ข้อสรุปค าตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์
แบบสอบถามน้ีเหมาะส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นบุคลากรภาครัฐ เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติ

กำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

เจ้าหน้าท่ี ๑. จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้าง 20 นาที

ประจ าปีงบประมาณ

2. บันทึกขออนุมัติ

พัสดุท่ีจะขอซ้ือขอจ้างของ

แต่ละกลุ่มงาน

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 1. ตรวจทานความครบถ้วน 5 นาที
ผู้มีอ านาจลงนาม ถูกต้องก่อนพิจารณา

ลงนามอนุมัติ

เจ้าหน้าท่ี 1. แต่งต้ังผู้ก าหนดขอบเขต 60 นาที

ผู้ได้รับมอบหมาย งานจัดซ้ือจัดจ้างและจัดท า

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของขอบเขตงานจัดซ้ือจัดจ้าง

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 1. ตรวจสอบความครบถ้วน 5 นาที

ผู้มีอ านาจลงนาม ถูกต้องก่อนพิจารณา

ลงนามอนุมัติ

งานพัสดุ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6
การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ระยะเวลา

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การจัดซ้ือจัดจ้างด าเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การด าเนินงานบรรลุ

1. จัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง/บันทึก
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง

3. แต่งตั้งผู้ก ำหนดรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะของขอบเขตงำนจัดซื้อ
จัดจ้ำงและจัดท ำรำยละเอียดคุณลักษณะ

เฉพำะของขอบเขตงำนจัดซื้อจัดจ้ำง

2. พิจำรณำและลงนำม
บันทึกขอซื้อขอจ้ำง

4. พิจำรณำและลงนำม
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ

ขอบเขตงำนจัดซ้ือจัดจ้ำง



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

เจ้าหน้าท่ี 1. ติดต่อขอใบเสนอราคา 15 นาที

อย่างน้อย 3 ร้าน

๒. ตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้องของใบเสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอต้องเหมาะสม

เจ้าหน้าท่ี 1. จัดท ารายงานขอความเห็น 20 นาที

ชอบจัดซ้ือจัดจ้างตาม

พรบ. การจัดซ้ือจัดจ้าง

พ.ศ. 2560 และระเบียบ

ท่ีเก่ียวข้อง

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 1. ตรวจสอบความครบถ้วน 5 นาที

ผู้มีอ านาจลงนาม ถูกต้องก่อนพิจารณา

ลงนามอนุมัติ

เจ้าหน้าท่ี 1. เจ้าหน้าท่ีจัดท าผลการ 15 นาที

พิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้าง

2. ตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของรายงาน

6. จัดท ำบันทึกรำยงำน        
ขอควำมเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้ำง

8. จัดท ำบันทึกรำยงำน
ผลกำรพิจำรณำและขออนุมัติจัดซื้อจัด

จ้ำง

7. พิจำรณำและลงนำมอนุมัติ
รำยงำนขอซื้อขอจ้ำง

5. ติดต่อประสำนงำนผู้ค้ำ ผู้ประกอบกำร 
ผู้รับจ้ำง

ให้เสนอรำคำพัสดุ



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 1. ตรวจสอบความครบถ้วน 5 นาที

ผู้มีอ านาจลงนาม ถูกต้องก่อนพิจารณา

ลงนามอนุมัติ

เจ้าหน้าท่ี 1. ตรวจสอบผู้ชนะการ 5 นาที

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เสนอราคาก่อนน าประกาศ

รายช่ือผู้ชนะการเสนอราคา

เจ้าหน้าท่ี 1. ติดต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง 15 นาที

ประสานงานกับร้านค้า

เพ่ือจัดหาพัสดุ

เจ้าหน้าท่ี 1. ตรวจสอบความถูกต้อง 10 นาที

รายละเอียดใบส่ังซ้ือ ใบส่ังจ้าง

2. ก าหนดวันส่งมอบพัสดุทุกคร้ัง

3. กรณีหากเป็นการจ้างให้ผู้ค้าติด

อากรแสตมป์ให้ครบถ้วนทุกคร้ัง

4. ก าหนดค าปรับหากส่งมอบพัสดุ

เกินก าหนด

เจ้าหน้าท่ี 1.รับมอบสินค้าภายในระยะเวลา 10 นาที

10. ประกำศรำยช่ือผู้ชนะกำรเสนอ
รำคำ/ประกำศผู้ได้รับคัดเลือก

12. จัดท ำใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้ำง 

13. รับมอบพัสดุจำกผู้ค้ำ 
ผู้ประกอบกำร ผู้รับจ้ำง

9. พิจำรณำและลงนำมอนุมัติ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำขอซื้อขอ

จ้ำง

11. ประสำนกับผู้ขำย ผู้รับจ้ำง
เพื่อจัดหำพัสดุ



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา
ผู้ตรวจรับพัสดุ ท่ีก าหนด

คณะกรรมการตรวจรับ 2.ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้อง

ครบถ้วนก่อนลงนาม

เจ้าหน้าท่ี  1. ผู้ตรวจรับพัสดุด าเนินการ 15 นาที

ตรวจรับพัสดุให้ครบถ้วน 

ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนด

ไม่เกิน 3 - 5 วันท าการ

2. จัดท ารายงานผลการ

ตรวจรับพัสดุทันทีท่ีรับมอบพัสดุ

เจ้าหน้าท่ี 1. ตรวจสอบความถูกต้อง 10 นาที

ครบถ้วนของเอกสารท้ังหมด

จัดเรียงเอกสารตามล าดับเหตุการณ์

และจัดส่งงานการเงิน

15. จัดส่งชุดเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พัสดุให้กับกำรเงิน

13. รับมอบพัสดุจำกผู้ค้ำ 
ผู้ประกอบกำร ผู้รับจ้ำง

14. ด ำเนินกำรตรวจรับพัสดุและจัดท ำ
รำยงำนผลกำรตรวจรับพัสดุ



การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การดำเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

การจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนการดำเนินงานทั้งสิ้น 15 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 : จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง/บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
  1.1 เจ้าหน้าที่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ/บันทึกขออนุมัติพัสดุที่จะขอซื้อ
ขอจ้างแต่ละกลุ่มงาน 
  1.2 ในกรณีเร่งด่วนเจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ทันทีหลังจากได้รับเรื่อง 
  1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของบันทึกขออนุมติจัดซื้อจัดจ้างก่อนนำเสนอ 
โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

ขั้นตอนที่ 2 : พิจารณาและลงนามบันทึกขอซื้อขอจ้าง 
  2.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้มีอำนาจลงนาม ตรวจทานความครบถ้วนถูกต้องก่อนพิจารณาลงนาม
อนุมัติทุกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 3 : แต่งตั ้งผู ้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของขอบเขตงานจัดซื ้อจัดจ้างและจัดทำ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง 
                   3.1 เจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้กำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะของขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.2 เจ้าหน้าที ่/ผู ้ที ่ได้รับมอบหมายจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของขอบเขตงาน           
จัดซื้อจัดจ้าง 

ขั้นตอนที่ 4 : พิจารณาและลงนามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง 
                  4.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้มีอำนาจลงนาม ตรวจทานความครบถ้วนถูกต้องก่อนพิจารณาลงนาม
อนุมัติทุกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 : ติดต่อประสานงานผู้ค้า ผู้ประกอบการ ผู้รับจ้างให้เสนอราคาพัสดุ 
                   5.1 เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่มีความชำนาญเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ เพื่อขอใบเสนอ
ราคามาเปรียบเทียบอย่างน้อย 3 ร้านขึ้นไป 
                   5.2 แจ้งกำหนดเวลาในการส่งใบเสนอราคาอย่างน้อยก่อนการจัดซื ้อจัดจ้างภายใน 2 วัน       
เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งใบเสนอราคาล่าช้า 
                  5.3 พิจารณาราคาที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเสนอมาต้องเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ 
  5.4 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของใบเสนอราคา 

ขั้นตอนที่ 6 : จัดทำบันทึกรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง 
                  6.1 เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
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        6.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานก่อนนำเสนอข้ันตอนต่อไปทุกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 7 : พิจารณาและลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง 
                   7.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้มีอำนาจลงนาม ตรวจทานความครบถ้วนถูกต้องก่อนพิจารณาลงนาม
อนุมัติทุกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 8 : จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
                   8.1 เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  โดยผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที ่

                  8.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานก่อนนำเสนอข้ันตอนต่อไปทุกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 9 : พิจารณาและลงนามอนุมัติรายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง 
                   9.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้มีอำนาจลงนาม ตรวจทานความครบถ้วนถูกต้องก่อนพิจารณาลงนาม
อนุมัติทุกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 10 : ประกาศรายช่ือผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก 
                   10.1 เจ้าหน้าที่จัดทำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  
  10.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้ชนะการเสนอราคาก่อนนำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
  10.3 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและอนุมัติประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกข้ึนเว็บไซต์ 

ขั้นตอนที่ 11 : ประสานกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง เพื่อจัดหาพัสดุ 
                  11.1 เจ้าหน้าทีติ่ดต่อประสานงานผู้ขาย ผู้รับจ้าง เพ่ือดำเนินการสั่งซ้ือสั่งจ้าง  

ขั้นตอนที่ 12 : จัดทำใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง   
                 12.1 เจ้าหน้าที่จัดทำใบสั่งซื ้อ ใบสั่งจ้าง และตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียดใบสั่งซื้อ    
ใบสั่งจ้าง  
   12.2 กำหนดวันส่งมอบพัสดุทุกครั้ง  
  12.3 กรณีหากเป็นการจ้างให้ผู้ค้าติด อากรแสตมป์ให้ครบถ้วนทุกครั้ง  
  12.4 กำหนดคำปรับหากส่งมอบพัสดุ เกินกำหนด 
  12.5 แจ ้งผู้ขาย ผ ู ้ร ับจ ้างว ่าหากส ่งมอบพัสด ุ เก ินกำหนดต ้องถ ูกปร ับ ร ้อยละ 0.1                 
หรือ 0.2 แล้วแต่กรณี 

ขั้นตอนที่ 13 : รับมอบพัสดุจากผู้ค้า ผู้ประกอบการ ผู้รับจ้าง 
  12.1 เจ้าหน้าทีร่ับมอบพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด 
              12.3 เจ้าหน้าที่ตรวจ ผู้ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน     
ตรงตามข้อตกลงหรือสัญญาก่อนจะลงนาม 
  12.4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการส่งมอบ ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน 
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ขั้นตอนที่ 14 : ดำเนินการตรวจรับพัสดุและจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
                 14.1 เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อมีการส่งมอบพัสดุ  
                 14.2 เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
ข้อตกลงหรือสัญญา 
                  14.3 เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับพัสดุภายในเวลา     
ที่กำหนดไมเ่กิน 3 - 5 วันทำการ 
  14.4 เจ้าหน้าที ่จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุและตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง        
ก่อนเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

ขั้นตอนที่ 15 : จัดส่งชุดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับการเงิน 
                  14.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมด จัดเรียงเอกสารตามลำดับ
เหตุการณ์ให้เป็นระเบียบและจัดส่งงานการเงิน 
 



ผู้มีความรู้ในเร่ืองน้ี

ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ
1. กำรจัดท ำแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

   1) มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการก าหนดความต้องการ ✓

➢ พัสดุหรือไม่
   2) ผู้ใช้พัสดุเป็นผู้ก าหนดความต้องการพัสดุหรือไม่ ✓

   3) การแจ้งความต้องการพัสดุหรือการขอให้จัดหา ✓

➢ ได้ระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ
➢ ก าหนดเวลาต้องการอย่างละเอียดและชัดเจนหรือไม่
  4) มีการก าหนดระยะเวลาการแจ้งความต้องการพัสดุ ✓

➢ หรือขอให้จัดหาไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
➢ ส าหรับการจัดหาหรือไม่
 5) แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีได้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ✓

➢ ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบหรือไม่
2. กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือแบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง

     - การซ้ือหรือจ้างท่ีมิใช่การจ้างก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐได้ ✓

➢ แต่งต้ังคณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง
➢ จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
➢ เฉพาะของพัสดุ รวมท้ังก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
➢ ข้อเสนอด้วยหรือไม่
3. รำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง

    - มีการจัดท ารายงานขอซ้ือหรือจ้างท่ีมีรายการครบถ้วน ✓

➢ ตามระเบียบ ข้อ ๒๒ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
➢ เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
➢ ตามระเบียบน้ีหรือไม่
4. รำยงำนผลกำรพิจำรณำและขอควำมเห็นชอบ

  -  รายงานผลการพิจารณาและความเห็นชอบพร้อมด้วย
➢ เอกสารท่ีได้รับไว้ท้ังหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

แบบสอบถำม

เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อสรุปค าตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์
แบบสอบถามน้ีเหมาะส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ซ่ึงคุ้นเคย

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง



ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ
➢ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังน้ี
➢ ๑) รายการพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ✓

➢ ๒) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ ราคาท่ีเสนอ และข้อเสนอของผู้ย่ืน ✓

➢ •   ข้อเสนอทุกราย
➢ ๓) รายช่ือผู้ย่ืนเสนอท่ีผ่านการคัดเลือก ✓

➢ ๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ✓

➢ ๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ✓

➢ ข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
5. จัดท ำใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

    - ใช้รูปแบบใบส่ังซ้ือส่ังจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ✓

6. กำรตรวจรับพัสดุ
    1) ผู้ตรวจรับพัสดุต้องตรวจเช็คพัสดุ ตรงตามใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง ✓

และตามขอบเขตงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
    2) ผู้ตรวจรับพัสดุตรวจรับตามระยะเวลาท่ีก าหนดหรือไม่ ✓

ช่ือผู้ประเมิน     นายพิสิทธ์ิ     ภาณุมาศภิญโญ
 ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
วันท่ี  28  มกราคม  2564


