
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   หน่วยรับตรวจ                                               .. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     วันที ่                . 

         
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ด้านเจ้าหนี้ 
 

ล าดับที่ รายการ 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

๑ การรับรู้เจ้าหนี้เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตาม พรบ .จัดซื้อ
จัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

   

๒ จัดท าทะเบียนคุมเจ้าหนี้รายตัวเป็นปัจจุบัน    
๓ การตรวจสอบบัญชีคุมเจ้าหนี้รายตัว เปรียบเทียบกับเอกสาร  

ชุดจัดซื้อจัดจ้าง มียอดถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
   

๔ เจ้าหนี้ค้างช าระ ระยะเวลาเกิน 90 วัน ต้องมีการก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาการช าระหนี้ให้ชัดเจน 

   

๕ จัดท ารายงานเจ้าหนี้การค้าเสนอผู้บริหารทราบ    
 

สรุปผลการสอบทาน          
            
              
             
             
             

 
ลงชื่อ      

    (            ) 
         ผู้สอบทาน 

รหัสกระดาษท าการ ชบ 02 
 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   หน่วยรับตรวจ                                               .. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     วันที ่                . 

         
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ด้านจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ล าดับที่ รายการ 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

๑ การแต่งตั้งบุคคล /คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) / 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 

   

๒ จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ    
๓ เผยแพร่แผนจัดหาในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง                 

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 

   

๔ เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน              
เพ่ือขอความเห็นชอบ 

   

๕ เจ้าหน้าที่ / คณะกรรมการพิจารณาผลฯ รายงานเพื่อขอความ
เห็นชอบผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

   

๖ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะในระบบ สารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศ   
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน พร้อมจัดท า
หนังสือแจ้งผลทาง E-mail 

   

7 การจัดท าสัญญาหรือข้อตกลง ลงนามในสัญญาตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนดหรือข้อตกลง และบันทึกในระบบ 
e-GP ภายหลังพ้นก าหนดจากระยะเวลาอุทธรณ์ผล 

   

8 กรณีสัญญาตั้งแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไปให้ส่งส าเนาสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร 

   

9 จัดท ารายงานการตรวจรับพัสดุในระบบ e-GP และรายงานให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบตามระเบียบฯ 

   

10 สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ของหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายการจัดซื้อ/จัดจ้าง ดังนี้ 
10.1 จัดซื้อ/จัดจ้าง ตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป จัดท า 
เอกสารบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 

   

10.2 จัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีต่ ากว่า 5,000 บาท บุคคลธรรมดา , 
กรณีเร่งด่วน และการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงกรณีไม่มีถังส ารองไม่
ต้องจัดท าเอกสารบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 

   

10.3 บันทึกขอความเห็นชอบการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP    
 

รหัสกระดาษท าการ ชบ 05 
 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ล าดับที่ รายการ 

ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

 10.4 จัดท าใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง / สัญญา โดย 
  1) ก าหนดเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญและก าหนดระยะเวลาส่ง
มอบชัดเจน 
  2) ระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง ให้ชัดเจน 
  3) ผู้รับใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ลงลามมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ที่รับ
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง ครบถ้วน 

   

10.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามในใบตรวจรับ / ตรวจ
งานจ้าง และรายงานผลการตรวจเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบ
ก าหนด พร้อมแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 

   

10.6 ใบส่งมอบ / ใบแจ้งหนี้ / ใบก ากับภาษี / หนังสือส่งมอบ 
งานระบุวัน เดือน ปี วันที่รับพัสดุพร้อมลงลายมือชื่อ 

   

 
 
สรุปผลการสอบทาน          
            
            
            
                                                                                                                               
                           

 
ลงชื่อ      

    (            ) 
         ผู้สอบทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

รหัสกระดาษท าการ ชบ 11 
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คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี                   หน่วยรับตรวจ                                               .. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     วันที ่                . 

         
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ด้านการบริหารพัสดุ 
 

ล าดับที่ รายการ 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

๑ การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน 
1.1 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน 

   

1.2 ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และมอบหมาย
หน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นลายลักษณ์อักษร 

   

1.3 ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความ
ช านาญในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุฯ 

   

1.4 มอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง แยกออกจาก
ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุชัดเจน 

   

2 แผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 
2.1 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ส ารวจความต้องการของฝ่าย 
/ กลุ่มงาน และข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และงบประมาณจัดสรร ) 
โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
   2.1.1 จัดท าแผนงบด าเนินงาน (งบวัสดุ)    

   

   2.1.2 จัดท าแผนการจัดหางบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 

   

2.2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดหาผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน ปิดป้ายประกาศของหน่วยงาน และเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง 

   

3 การควบคุม และการเก็บรักษา 
วัสดุ 
3.1 จัดท าบัญชี ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด และ
มีหลักฐานการรับเข้าเป็นปัจจุบัน 

   

3.2 สถานที่เก็บรักษาเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยมีระบบ
การจัดเก็บท่ีมีประสิทธิภาพ ก าหนดรหัสจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ 

   

3.3 ยอดวัสดุคงเหลือถูกต้องตรงตามบัญชีวัสดุ    
ครุภัณฑ ์
3.4 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด และมีหลักฐานการรับเข้าเป็นปัจจุบัน 

   

3.5 คิดค่าเสื่อมราคาตามส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

   

รหัสกระดาษท าการ ชบ 09 
 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ล าดับที่ รายการ 

ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

 3.6 จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยมี
แผนและระยะเวลาการซ่อมบ ารุงให้พร้อมใช้ตลอดเวลา กรณี
ช ารุด ให้ด าเนินการซ่อมแซมอยู่ในสภาพพร้อมใช้โดยเร็ว 

   

การเบิก 
3.7 จัดท าใบเบิกพัสดุทุกครั้ง 

   

3.8 ใบเบิกพัสดุต้องได้รับอนุมัติจ่ายจากหัวหน้าหน่วยพัสดุ    
3.9 ใบเบิกพัสดุลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก ผู้มีสิทธิรับ ผู้จ่าย 
ผู้อนุมัติสั่งจ่าย วัน เดือน ปี ที่เบิก และเลขที่ใบเบิกให้ครบถ้วน 
(ชื่อสกุลให้ชัดเจน) 

   

การยืม 
3.10 การยืมต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของผู้
ให้ยืม / หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุ แล้วแต่กรณี 

   

3.11 หลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและ
ก าหนดวันส่งคืน 

   

3.12 เมื่อครบก าหนดยืม ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนติดตาม
ทวงถามพัสดุที่ให้ยืม ไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 

   

การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

   

4.2 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีภายใน 30 วัน
ท าการนับแต่วันเปิดท าการวันแรกของปีงบประมาณและเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

   

4.3 ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีไปยัง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสกระดาษท าการ ชบ 09 
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คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ล าดับที่ รายการ 

ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

 กรณีมีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายไป ด าเนินการดังนี้ 
4.4 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

   

4.5 การจ าหน่ายพัสดุ (แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่
หัวหน้าหน่วยงานสั่งการ) 

   

4.6 การลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที และแจ้ง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภาใน 30 วัน 

   

 
 
สรุปผลการสอบทาน          
            
            
            
                                                                                                                               
                           

 
ลงชื่อ      

    (            ) 
         ผู้สอบทาน 
 
 

รหัสกระดาษท าการ ชบ 09 
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คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   หน่วยรับตรวจ                                               .. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     วันที ่                . 

         
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ด้าน การเงิน 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

๑ การก าหนดหน้าที่ 
1.1 ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและด้านการเงิน แยกออกจากกัน 

   

 1.2 ผู้รับผิดชอบด้านการเงินเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ 

   

 1.3 มอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดเก็บเงินตามจุดเก็บเงินต่างๆ 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

   

 1.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน    
 1.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน 

ประจ าวัน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
   

 1.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน
ประจ าวัน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

   

2 เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง 
2.1 เงินสดคงเหลือประจ าวันไม่เกินวงเงินที่ก าหนด ดังนี้ 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด วงเงิน 10,000 บาท 

   

 - โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน วงเงิน 500,000 บาท    
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล วงเงิน 5,000 บาท    
 2.2 การเก็บรักษาเงินสดในมือคงเหลือไว้ในตู้นิรภัย และระบุ

จ านวนเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันในช่อง  
“หมายเหตุ” 

   

 2.3 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน และรายงาน
ประจ าเดือน 

   

 2.4 การน าเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ และ
ภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนด 

   

 2.5 น าเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ฝากคลัง อย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง 

   

3 การรับเงิน 
3.1 ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งทันที ณ วันที่รับเงิน 

   

 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของส าเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
และสรุปยอดจ านวนเงินรวมไว้ด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดท้าย พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเงิน ผู้ส่งเงินทุกครั้ง 

   

รหัสกระดาษท าการ ชบ 12 
 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

 3.3 เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินทุกสิ้นวัน ตรวจสอบรายการรับ
รายการจ่ายประจ าวัน พร้อมลงลายมือชื่อก ากับ 

   

 3.4 จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน    
 3.5 จัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินคงเหลือทุกสิ้นปี 

งบประมาณและรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบ 
   

4 การเบิกจ่ายเงิน 
4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานก่อนด าเนินการเบิก
จ่ายเงินทุกครั้ง 

   

 4.2 เรียกใบเสร็จรับเงินเมื่อมีการช าระหนี้ให้แล้วเท่านั้น    
 4.3 ใบเสร็จรับเงินประทับตรา“จ่ายเงินแล้ว”พร้อมลงลายมือ

ชื่อ วัน เดือน ปีที่จ่ายเงินในหลักฐานการจ่ายทุกฉบับ 
   

 4.4 จัดท าทะเบียนคุมเช็ค    
 4.5 การระบุวันที่เช็คตรงตามวันที่จ่ายเงิน    
 4.6 จัดท าทะเบียนคุมการจ่ายเช็คเสนอผู้มีอ านาจลงนามในเช็ค    
 4.7 เช็คค้างจ่ายระยะเวลานานติดต่อผู้ทรงเช็ค กรณีเช็ค

หมดอายุให้ด าเนินการแลกเปลี่ยนเช็คฉบับใหม่แทนเช็คฉบับที่
หมดอายุ 

   

 4.8 เช็คค้างจ่ายระยะเวลานานผิดปกติเสนอผู้บริหาร เพ่ือ
พิจารณาตัดสินใจ 

   

 4.9 กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นรับเงินแทนต้องมีหนังสือ 
มอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษร    

 

สรุปผลการสอบทาน             
               
               
                                                                                                                                  
                           

 
ลงชื่อ      

    (            ) 
         ผู้สอบทาน 
 
 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   หน่วยรับตรวจ                                               .. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     วันที ่                . 

         
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ด้าน การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๕ ) 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

๑ ค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน    
2 สอบทานตารางการปฏิบัติราชการประจ าเดือน    
3 สอบทานเอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ/อบรมประจ าเดือน 

เพ่ือป้องกันการเบิกซ  าซ้อน 
   

4 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย ประกอบด้วย 
4.1 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

   

 4.2 รายชื่อผู้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติงาน 

   

 4.3 ระยะเวลาที่เบิกค่าตอบแทนต้องไม่เกินจากที่ได้รับอนุมัติ 
หากเบิกค่าตอบแทนมากกว่าต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

   

 4.4 การเบิกค่าตอบแทนเป็นไปตามอัตรา ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 

   

 4.5 มีหลักฐานใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมี
ลายมือชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานรับรองการปฏิบัติงาน 

   

 4.6 กรณีท่ีผู้มีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามวัน
เวลา ตามค าสั่งได้ ให้มีใบแลกเวร และต้องได้รับอนุมัติ
ตามล าดับชั น  

   

 4.7 หลักฐานการจ่ายเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลง
ลายมือชื่อ และวันที่จ่าย    

 

สรุปผลการสอบทาน             
               
               
                                                                                                                                  
                           

 
ลงชื่อ      

    (            ) 
         ผู้สอบทาน 

รหัสกระดาษท าการ ชบ 13 
 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   หน่วยรับตรวจ                                               .. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     วันที ่                . 

         
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ด้าน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

1 ทะเบียนคุมการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรรายคน และเป็นปัจจุบัน    
2 แบบโบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

แบบ 7223) ถูกต้องตามแบบของกรมบัญชีกลาง 
   

3 เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 
3.1 แบบ 7223 ต้องลงลายมือชื่อผู้ขอเบิก ผู้อนุมัติการ
เบิกจ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก กรอกข้อมูล
รายละเอียดครบถ้วน และเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 

   

 3.2 ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา    
4 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บเงิน

บ ารุงการศึกษา 
   

5 อัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนที่เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ
เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

   

6 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายต้องประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” 
พร้อมลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่จ่ายเงิน    

 

สรุปผลการสอบทาน             
               
               
                                                                                                                                  
                           

 
ลงชื่อ      

    (            ) 
         ผู้สอบทาน 

รหัสกระดาษท าการ ชบ 15 
 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   หน่วยรับตรวจ                                               .. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     วันที ่                . 

         
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ด้าน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

๑ ทะเบียนคุมสิทธิผู้เบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นปัจจุบัน    
2 แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

(แบบ 7131) ถูกต้องตามแบบของกรมบัญชีกลาง 
   

3 ใบส าคัญการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 
3.1 แบบ 7131 มีลายมือชื่อผู้ขอเบิก ผู้อนุมัติการเบิกจ่าย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก กรอกข้อมูลรายละเอียด
ครบถ้วน และเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 

   

 3.2 ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาล    
 3.3 หนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลักของสถานพยาบาล    
 3.4 หนังสือรับรองของแพทย์ผู้ตรวจรักษาหรือหัวหน้า

สถานพยาบาลตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(กรณีท่ีมีการซื้อหรือรับการตรวจทางห้องทดลอง หรือเอ็กซเรย์
จากสถานที่อ่ืนเนื่องจากสถานพยาบาลของทางราชการที่ผู้มีสิทธิ
เข้ารับการรักษาไม่มีจ าหน่ายหรือไม่มีบริการ) 

   

 3.5 หนังสือรับรองจากแพทย์ของสถานพยาบาลว่าผู้ป่วยมีความ
จ าเป็นรีบด่วนหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจ
เป็นอันตรายต่อชีวิต (กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยในจากสถานพยาบาลเอกชน) 

   

 3.6 อัตราการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ
เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

   

4 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายต้องประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” 
พร้อมลงลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่จ่ายเงิน 

   

 

สรุปผลการสอบทาน             
               
                           

 
ลงชื่อ      

    (            ) 
         ผู้สอบทาน 

รหัสกระดาษท าการ ชบ 16 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   หน่วยรับตรวจ                                               .. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     วันที ่                . 

         
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
ด้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

๑ หนังสือขออนุมัติในการจัดประชุมราชการ    
2 จัดประชุมต่างจังหวัด มีหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ  

โดยผู้มีอ านาจอนุมัติ 
   

3 การเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ต้องไม่เกิน
มาตรการประหยัดของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ก าหนด (ตามหนังสือ สธ ที่ 0201.024.12/ว96 ลงวันที่ 12 
พฤษภาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการประหยัด
การเบิกค่าใช้จ่าย) 

   

4 มีลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม    
5 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 

5.1 หนังสือเชิญประชุม 
   

 5.2 วาระการประชุม    
 5.3 หนังสือรับรองจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม    
 5.4 รายงานการประชุม    
 5.5 ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน    

6 หลักฐานการจ่ายเงินต้องประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลง
ลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่จ่ายเงิน 

   

 

สรุปผลการสอบทาน             
               
               
                                                                                                                                  
                           

 
ลงชื่อ      

    (            ) 
         ผู้สอบทาน 

รหัสกระดาษท าการ ชบ 17 
 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   หน่วยรับตรวจ                                               .. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     วันที ่                . 

         
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ด้าน การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

๑ หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการฯจากผู้มีอ านาจ    
2 หนังสือ/ต้นเรื่องของการขออนุมัติทาง เช่น หนังสือเชิญประชุม    
3 ใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถราชการในการเดินทางไปราชการ  

ต้องระบุทะเบียนรถให้ชัดเจน และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ 

   

4 การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ต้องครอบคลุมระยะเวลา
เดินทางทั้งไปและกลับ 

   

5 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 

   

 5.1 ตรวจนับจ านวนวัน เวลา ที่เดินทาง เพ่ือค านวณค่าเบี้ย
เลี้ยงตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

   

 5.2 ตรวจสอบหลักฐานการเบิกค่าเช่าที่พัก 
      1) กรณีจ่ายจริง แนบใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งรายการ
ของโรงแรม (FOLIO) 

   

       2) กรณีเหมาจ่าย ไม่ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน แต่ให้ระบุใน
ช่องหมายเหตุ 

   

 5.3 ตรวจสอบหลักฐานการเบิกค่าพาหนะเดินทางไปราชการ 
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนด 

   

       5.3.1 ค่าโดยสารเครื่องบิน 
          - กรณีจ่ายเป็นเงินสด ใช้ใบเสร็จรับเงิน และกากบัตร
โดยสารเครื่องบิน 

   

           - กรณีซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-ticket)  ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง 

   

       5.3.2 ค่าโดยสารรถไฟ ค่าโดยสารรถประจ าทาง  
ค่าพาหนะรับจ้าง ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
(แบบ บก.111) เป็นหลักฐานการจ่าย เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริง แต่
ไม่เกินสิทธิตามที่ระเบียบก าหนด 

   

     
     

รหัสกระดาษท าการ ชบ 18 
 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

 5.4 การเบิกเงินชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้
มีอ านาจ พร้อมแนบรายละเอียดระยะทางตามที่กรมทางหลวง
ก าหนด 

   

 5.5 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 กรอก
ข้อมูลถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 

   

 5.6 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ส่วนที่ 2 ให้ระบุค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆชัดเจน ลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วน 
* กรณีเดินทางหลายคน ให้ระบุช่องหมายเหตุ 

   

 

สรุปผลการสอบทาน             
               
               
                                                                                                                                  
                           

 
ลงชื่อ      

    (            ) 
         ผู้สอบทาน 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   หน่วยรับตรวจ                                               .. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     วันที ่                . 

         
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

1 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการฯ จากผู้มีอ านาจ และ
หนังสือ/ต้นเรื่องของการขออนุมัติเดินทาง เช่น หนังสือเชิญ
ประชุม 

   

2 แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประจ าปี/หนังสือสั่งการจาก
ผู้บังคับบัญชา 

   

3 หน่วยงานเป็นผู้จัด 
โครงการ/ประชุมปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานต้องสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

   

 3.1 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการพร้อมก าหนดการได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจ 

   

 3.2 กรณีมีการปรับแก้ไขโครงการ เช่น กลุ่มเป้าหมาย และ
งบประมาณ จะต้องได้รับอนุมัติผู้มีอ านาจทุกครั้งก่อนด าเนินการ
จัดโครงการ 

   

 3.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
      1) หนังสือเชิญวิทยากร/แบบตอบรับวิทยากร 

   

       2) อัตราการเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

   

       3) อัตราการเบิกค่าที่พักตามที่ระเบียบก าหนด    
       4) อัตราการเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตาม

มาตรการประหยัดของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด (ตามหนังสือ สธ ที่ 0201.024.12/ว96 ลงวันที่ 12 
พฤษภาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการประหยัด
การเบิกค่าใช้จ่าย) 

   

       5) ทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม พร้อมลงลายมือชื่อ 
ตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

   

       6) กรณีโครงการเดียวมีหลายกิจกรรม และระยะเวลาการ
ด าเนินงานระยะมากกว่า 1 เดือน 

   

           - มีบันทึกขออนุมัติด าเนินการเป็นรายครั้ง ก าหนด วันที่ 
ระยะเวลา สถานที่ ที่ชัดเจน 

   

รหัสกระดาษท าการ ชบ 19 
 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

4 หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 
การเดินทางไปราชการเพ่ือเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
4.1 หนังสือโครงการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อม
ก าหนดการฝึกอบรม 

   

 4.2 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ วันที่ขออนุมัติเดินทาง
ต้องครอบคลุมวันที่เดินทางไปและกลับ และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ 

   

 4.3 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินลงนามอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ    
5 การเบิกค่าพาหนะ 

5.1 เดินทางรถยนต์ส่วนตัว 
      - บันทึกขออนุมัติเดินทางโดยระบุเลขทะเบียนรถยนต์
ส่วนตัว ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

   

       - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) เบิกเป็น
รายบุคคล พร้อมลงวันที่ รับ-จ่ายเงิน และลายมือชื่อผู้รับเงิน 
จ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน  

   

 5.2 เดินทางโดยเครื่องบิน 
      - บันทึกขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบินได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ (กรณีไม่มีสิทธิตามระเบียบ) 

   

       - กากตั๋วเครื่องบิน (Boarding pass)    
       - ใบเสร็จรับเงิน    
 5.3 เดินทางโดยรถประจ าทาง รถไฟ เบิกตามอัตราที่ 

เบิกจ่ายจริง แต่ไม่เกินสิทธิตามท่ีระเบียบก าหนด 
   

6 การเบิกค่าท่ีพัก อัตราการเบิกค่าที่พักตามที่ระเบียบก าหนด  
6.1 ใบเสร็จรับเงิน มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
      - ชื่อ ที่อยู่ โรงแรม 

   

       - ชื่อผู้เข้าพัก วันที่เข้าพัก    
       - อัตราค่าห้องพัก    
       - ลายมือชื่อผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน    
 6.2 ใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) แสดงชื่อผู้เข้าพักพร้อม

ที่อยู่ของส่วนราชการต้นสังกัด จ านวนวันที่เข้าพัก อัตราค่าที่พัก 
   

7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 กรอกข้อมูล
ถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 

   

     



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

8 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ส่วนที่ 2 ให้ระบุค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆชัดเจน ลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วน 

   

9 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายต้องประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” 
พร้อมลงลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่จ่ายเงิน 

   

10 รายงานผลการจัดฝึกอบรม/เข้าร่วมฝึกอบรม ภายใน 60 วัน 
ตามท่ีระเบียบก าหนด 

   

 

สรุปผลการสอบทาน             
               
               
                                                                                                                                  
                           

 
ลงชื่อ      

    (            ) 
         ผู้สอบทาน 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   หน่วยรับตรวจ                                               .. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     วันที ่                . 

         
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ด้าน เงินยืมราชการ 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

1 จัดท าสัญญาการยืมเงินถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

   

2 จัดท าสัญญาการยืมเงินอย่างน้อย 2 ฉบับ ส าหรับผู้ยืม 1 ฉบับ 
และเจ้าหน้าที่การเงิน 1 ฉบับ 

   

3 เอกสารประกอบสัญญายืมเงิน ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตาม
หลักฐานประกอบการยืมเงิน 

   

4 สัญญาการยืมเงินได้รับอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ    
5 สัญญาการยืมเงินมีการก าหนดวันครบก าหนด และระบุเลขที่

สัญญาการยืมเงินชัดเจน 
   

6 ประมาณการยืมเงินตามความจ าเป็นและเหมาะสม    
7 การจ่ายเงินยืมไม่ซ้ าราย    
8 การจ่ายเงินยืมให้ผู้ยืมตามสัญญา ดังนี้ 

8.1 กรณีเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ให้จ่ายได้ส าหรับ
ระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกิน 90 วันหากจ าเป็นต้องจ่ายเกิน
กว่า 90 วันต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 

   

 8.2 กรณีท่ีต้องจ่ายเงินยืมส าหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบ
เกี่ยวจากปีงบประมาณปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป ให้เบิก
เงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบันโดยถือว่าเป็นรายจ่ายในปีปัจจุบัน 
และให้ใช้จ่ายคาบเกี่ยวกับปีงบประมาณถัดไป ดังนี้ 
      1) เงินยืมส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ใช้
จ่ายได้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันเริ่มปีงบประมาณใหม่ 

   

       2) เงินยืมส าหรับปฏิบัติราชการอ่ืนๆ ให้จ่ายได้ไม่เกิน  
30 วันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 

   

9 การช าระหนี้เงินยืมภายในระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด ดังนี้ 
9.1 กรณีเดินทางไปราชการประจ าต่างส านักงาน หรือการ
เดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ให้ส่งใช้ภายใน 30 วันนับจากวันที่
ได้รับเงิน 

   

 9.2 กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมทั้งการเดินทางไป
ต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งใช้ภายใน 15 วันนับจากวันกลับมาถึง 

   

รหัสกระดาษท าการ ชบ 20 
 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

 9.3 การยืมเงนิเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (1) หรือ (2) ให้ส่ง
ใช้แก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน 

   

10 การช าระหนี้เงินยืมบันทึกการส่งใช้ด้านหลังสัญญาการยืมเงิน
ทันทีท่ีมีการช าระหนี้เงินยืม 

   

11 การช าระหนี้เงินยืมมีการออกใบรับใบส าคัญและ/หรือ
ใบเสร็จรับเงินให้ลูกหนี้เงินยืม 

   

12 มีมาตรการเร่งรัด ติดตามลูกหนี้ค้างช าระเกินระยะเวลาที่
ระเบียบก าหนด 

   

13 สัญญายืมเงินเก็บรักษาไว้ในที่เหมาะสม ปลอดภัย    
14 สอบทานสัญญายืมเงินเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมลูกหนี้ถูกต้อง 

ตรงกัน 
   

15 สอบทานลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ ระหว่างทะเบียนคุม
ลูกหนี้เงินยืม กับงบทดลองตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
(Manual) และระบบ GFMIS ถูกต้อง ตรงกัน 

   

16 จัดท ารายงานลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

   

 

สรุปผลการสอบทาน             
               
               
                                                                                                                                  
                           

 
ลงชื่อ      

    (            ) 
         ผู้สอบทาน 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   หน่วยรับตรวจ                                               .. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     วันที ่                . 

         
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ด้าน ค่าสาธารณูปโภค 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

1 1.1 หน่วยงานมีการประชุมก าหนดมาตรการการใช้ 
ค่าสาธารณูปโภค ให้ประหยัดและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้ และตรวจสอบการรั่วไหล สิ้นเปลืองรวมทั้งส่วนของอุปกรณ์ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

   

 1.2 มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค อนุมัติโดยผู้มี
อ านาจ เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับมติ ครม.  
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 หนังสือที่ นร 0505/ว 275   
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560  
     - ค่าน้ าประปา 

   

      - ค่าไฟฟ้า    
      - ค่าโทรศัพท์    
      - ค่าไปรษณีย์    
      - ค่าสาธารณูปโภค    
 1.3 การแยกมิเตอร์หรือเครื่องวัดค่าสาธารณูปโภคอย่างชัดเจน

ในส่วนที่ใช้ในราชการ กับที่มิได้ใช้ในราชการ 
   

 1.4 ได้รับเอกสารการจัดสรรค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 
ค่าสาธารณูปโภค 

   

3 3.1 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค พร้อมเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน โดยผู้มีอ านาจ 

   

 3.2 จ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค และมีการเรียกรายงานการจ่าย
ตรงผู้ขายเป็นประจ าทุกเดือน (หน่วยเบิกจ่าย) 

   

 3.3 บันทึกในทะเบียนคุม โดยมีการแยกแต่ละประเภทเป็น
ปัจจุบัน 

   

 3.4 กรณีการเก็บเงินรับฝากค่าสาธารณูปโภค มีการจัดท า
ทะเบียนคุม และมีการน าไปจ่ายถูกต้อง เช่น มิเตอร์ระหว่างงาน
ก่อสร้าง บ้านพัก เป็นต้น 

   

 3.5 น าเงินนอกงบประมาณมาช าระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน  
30 วัน (เงินนอกงบประมาณไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25  
ของค่าสาธารณูปโภคในปีนั้น) 

   

รหัสกระดาษท าการ ชบ 22 
 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

4 การรายงานและการติดตามผลตามหนังสือสั่งการ 
4.1 มีการรายงานเกี่ยวกับการใช้ ปัญหา ข้อเสนอแนะ เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

   

 4.2 รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค  
เป็นรายไตรมาสทันตามก าหนด 

   

       - หน่วยงานในสังกัดรายงานต่อส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดทุกไตรมาส 

   

       - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานตามแบบที่ก าหนด 
ส่งต่อกลุ่มตรวจสอบภายในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายใน ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส 

   

 4.3 สถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
      - ค่าน้ าประปา  จ านวนเงิน..............................บาท 

   

       - ค่าไฟฟ้า       จ านวนเงิน..............................บาท    
       - ค่าโทรศัพท์   จ านวนเงิน..............................บาท    
       - ค่าไปรษณีย์   จ านวนเงิน..............................บาท    

5 กรณีมีเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ โอนเปลี่ยนแปลงเป็น 
ค่าสาธารณูปโภคล าดับแรก ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณโดยผู้มีอ านาจ (มติ ครม. วันที่ 6 มิ.ย. 60 หนังสือที่ 
นร 0505/ว 275 ลว. 7 มิ.ย. 60) 

   

 

สรุปผลการสอบทาน             
               
               
               
                           

 
ลงชื่อ      

    (            ) 
         ผู้สอบทาน 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   หน่วยรับตรวจ                                               .. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     วันที ่                . 

         
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ด้านประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง. 
 

ล าดับที่ รายการ 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

๑ ผู้บริหารก าหนดนโยบายด้านการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขประจ าปีเป็นลายลักษณ์อักษร 

   

๒ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธผล 

   

๓ ค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ /คณะกรรมการ /คณะท างานระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยงาน 

   

๔ ค าสั่งมอบหมายคณะผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน 

   

๕ คณะกรรมการหรือคณะท างานระบบควบคุมภายในมี  
การพิจารณาปร ะเด็นการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน  (มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี  
รอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน และรอบ ๑๒ เดือน 
ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม แบบติดตาม ปย .๒ และแบบติดตาม 
ปอ.๓) 

   

๖ หน่วยงานก าหนดผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)ให้
ครอบ คลุมทุกกระบวนงาน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

   

๗ ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
๗.๑ จัดท าแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ 
องค์ประกอบ (coso) (ภาคผนวก ก ) เพ่ือน าผลสรุปภาพรวมมา
จัดท า แบบ ปย.๑ 

   

๗.๒ ประเมิน แบบสอบถามการคว บคุมภายในตามแนวทาง                     
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด (ภาคผนวก ข) 

   

    - ด้านการบริหาร    
    - ด้านการเงิน    
    - ด้านอื่นๆ    
      ๑) การบริหารบุคลากร    
      ๒) ระบบสารสนเทศ    
 
 

     ๓) การบริหารพัสดุ    

รหัสกระดาษท าการ ชบ 24 
 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

 

ล าดับที่ รายการ 

ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

๘ ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ ตามแบบ    
ปย.๒ 
๘.๑ การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการและ
วัตถุประสงค์ของกระบวนการนั้นๆ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน 

   

 ๘.๒ มีการสอบทานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละ
กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน 

   

 ๘.๓ กรณีผลการสอบทานไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่แท้จริงให้
จัดท าแผนปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยง
ที่มีอยู่ (สามารถปฏิบัติได้/แก้ไขได้อย่างชัดเจน) 

   

 ๘.๔ มีผลงานหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงความส าเร็จของการ
จัดการความเสี่ยง(ตามท่ีก าหนดไว้ในรายงานแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) หรือรายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) 

   

๙ การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน    
 ๙.๑ ระดับหน่วยรับตรวจ    
     ๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(แบบ ปอ.๑) 
   

     ๒) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ. ๒) 

   

 ๙.๒ ระดับส่วนงานย่อย    
     ๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน (แบบ ปย.๑) ครบทุกกลุ่มงาน /หน่วยงานย่อยในสังกัด  
(ตามโครงสร้าง) 

   

     ๒) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย .๒) ครอบคลุมทุกกระบวนงาน /กิจกรรม /
โครงการ 

   

 
 

 
 
 
 
 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ล าดับที่ รายการ 

ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

๑๐ จดัส่งรายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายในประจ าปี 
๑๐.๑ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค (แล้วแต่กรณ๊) ภายใน ๙๐ วันนับจากสิ้น
ปีงบประมาณ (ภายใน ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี) 

   

 ๑๐.๒ นโยบายส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
(รอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน และรอบ ๑๒ เดือน 
ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม) 

   

 
สรุปผลการสอบทาน          
            
            
            
                                                                                                                               
                           

 
ลงชื่อ      

    (            ) 
         ผู้สอบทาน 
 
 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   หน่วยรับตรวจ                                               .. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     วันที ่                . 

         
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ด้านระบบสารสนเทศ 
 

ล าดับที่ รายการ 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์ 

๑ 
 

ด้านนโยบาย 
1.1 จัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้บริหาร
ของหน่วยงาน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.2 จัดท านโยบายเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งาน
สารสนเทศ ครอบคลุมทุกระดับ ได้แก่ 
   -การเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

   

   -การเข้าถึงระบบเครือข่าย    
   -การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ    
   -การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือ Application    
1.3 ก าหนดนโยบายเกี่ยวข้องกับการจัดท าระบบส ารองข้อมูล    
1.4 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทางด้านสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

   

1.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางด้าน
สารสนเทศของหน่วยงาน 

   

1.6 การประกาศเผยแพร่นโยบายและข้อปฏิบัติให้ผู้ใช้งานทราบ 
เช่น ทาง Website หนังสือเวียน 

   

 1.7 หน่วยงานมีการก าหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายที่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร 

   

2 ด้านการควบคุมการเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน    
 2.1 ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน    
 2.2 ห้องปฏิบัติงานของฝ่ายสารสนเทศเป็นพ้ืนที่เฉพาะบุคคลที่

ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
   

 2.3 สถานที่เก็บอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสารสนเทศภายในมีการ
ล็อคกุญแจ เมื่อไม่มีการใช้งาน 

   

 2.4 มีระบบการป้องกันกรณีฉุกเฉิน เช่นเกิดอัครภัย โจรกรรม 
และอุทกภัย 

   

 2.5 มีกฎข้อบังคับการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานที่
ชัดเจน เช่น ห้ามสูบบุหรี่หรือห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม 
ภายในห้องปฏิบัติการ 

   

 

รหัสกระดาษท าการ ชบ 25 
 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ล าดับที่ รายการ 

ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

 2.6 เครื่อง UPS (เครื่องส ารองไฟ) มีเพียงพอ อยู่ในสถานะ
พร้อมใช้งาน เพ่ือป้องกันข้อมูลสารสนเทศเสียหายกรณีไฟฟ้าดับ/
ไฟฟ้าตก 

   

2.7 มีแผนและระบบการตรวจสอบ บ ารุงรักษาสายไฟฟ้าภายใน
ห้องปฏิบัติการ, สายเคเบิล และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware 
ของหน่วยงานอยู่สม่ าเสมอ 

   

3 การเข้าถึงผู้ใช้งาน 
3.1 หน่วยงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้ (User) 

   

3.2 หน่วยงานจัดให้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง เช่น การเผยแพร่ทาง website, จัดอบรม 

   

3.3 มีข้อก าหนดในการลงทะเบียนการเข้าใช้งานที่ชัดเจน    
3.4 มีการก าหนดในการลงทะเบียนในการอนุญาตให้เข้าใช้งาน
ในระบบ 

   

3.5 มีหลักเกณฑ์ในการยกเลิก / เพิกถอนการอนุญาตให้เข้าใช้
งานในระบบ 

   

3.6 การใช้งาน 1 คนต่อ 1 User ไม่มีการใช้ร่วม    
3.7 ก าหนดสิทธิในการใช้งานของ User แต่ละระดับชัดเจน    

4 การเข้าถึงระบบเครือข่าย 
4.1 ก าหนดสิทธิการใช้งานเฉพาะบริการที่ได้รับสิทธิเท่านั้น 

   

4.2 หน่วยงานก าหนดข้อปฏิบัติการเข้าถึงให้ผู้ใช้งานทราบ    
4.3 หน่วยงานมีการควบคุมการเชื่อมต่อ Terminal กับระบบ
คอมพิวเตอร์หลัก อย่างรัดกุม 

   

4.4 ผู้ใช้งานรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการผ่าน
ช่องทาง 
   1) Website 

   

   2) บันทึกแจ้งเวียน    
   3) อ่ืนๆ ระบุ...........................    
4.5 มีข้อก าหนดการยืนยันตัวบุคคลก่อนอนุญาตให้ผู้ใช้งาน
เชื่อมต่อเข้าระบบสารสนเทศ / เครือข่ายของหน่วยงาน 

   

5 การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ 
5.1 หน่วยงานก าหนดขั้นตอนการเข้าถึงการใช้งานของ
ระบบปฏิบัติการ 

   

5.2 หน่วยงานก าหนดให้ผู้ใช้งานแสดงข้อมูลในการยืนยันตัวตน
ของผู้ใช้งาน 

   

 



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 

 

ล าดับที่ รายการ 

ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

 5.3 หน่วยงานก าหนดขั้นตอนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน                   
(ถ้ามี) 

   

5.4 หน่วยงานมีก าหนดรหัสผ่านที่สามารถท างานอัตโนมัติได้    
5.5 หน่วยงานมีการจ ากัดหรือควบคุมการใช้โปรแกรม
อรรถประโยชน์ 
5.6 หน่วยงานจ ากัดเวลาในการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศหรือ
โปรแกรมต่างๆ 

   

6 การเข้าถึง Application และสารสนเทศ    
6.1 หน่วยงานก าหนดแนวทางปฏิบัติ ในการเข้าถึงสารสนเทศ 
Application ต่างๆ ของผู้ใช้งาน 

   

6.2 ข้อจ ากัดที่ก าหนดเป็นไปตามนโยบายและข้อปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงาน 

   

6.3 หน่วยงานมีข้อก าหนดในการควบคุมคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
การเข้าถึงสารสนเทศของหน่วยงาน 

   

6.4 หน่วยงานก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการใช้
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

   

7 การจัดระบบส ารองกรณีฉุกเฉิน 
7.1 หน่วยงานมีข้อปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ในการจัดท าระบบ
ส ารองที่ชัดเจน 

   

7.2 ทุกระบบที่จัดท าส ารองมีการรายงานผลการส ารอง    
7.3 หน่วยงานมีการเตรียมแผนการเตรียมความพร้อมกรณี
ฉุกเฉิน 

   

7.4 หน่วยงานก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่
ชัดเจน 

   

7.5 หน่วยงานจัดให้มีการทดสอบระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

   

สรุปผลการสอบทาน          
            
            
            
                                                                                                                               
                           

 
ลงชื่อ      

    (            ) 
         ผู้สอบทาน 
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