
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานทางการเงินถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ้้ากัน 210 นาที

2. แต่งต้ังจากบคุลากรทกุกลุ่มงาน

3. ก้าหนดหน้าที่ใหช้ัดเจน

4. ค้าส่ังต้องเปน็ปจัจุบนั

1. จัดท้าใหค้รบทกุกระบวนงาน

2. จัดท้าใหถู้กต้องตามกฎหมาย

 ระเบยีบ ข้อบงัคับ และมาตรฐาน

 ที่ก้าหนด

1. ประเมินการปฏบิติัตามกฎหมาย 2,100 นาที

 ระเบยีบ ข้อบงัคับ และมาตรฐาน หรือ 5 วัน

 ที่ก้าหนด

 งบประมาณ (ประเมินได้ตลอดป)ี

1. ประเมินและสรุปผลการประเมิน 840 นาที

 ใหค้รบทั้ง 5 องค์ประกอบ หรือ 2 วัน
2. จัดท้าใหค้รบทกุส่วนงานย่อย

3. ภายใน 40 วนั นับแต่วนัส้ินปี

งบประมาณ (ประเมินได้ตลอดป)ี

ระยะเวลา

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ที่มีส่วนงานยอ่ยอยู่ภายใต้การก ากับดูแล)

หรือ ครี่งวัน

420 นาทีต่อกระบวนงาน

หรอื 1 วันต่อกระบวนงาน

2. เสร็จภายใน 30 วนั นับแต่วนัส้ินปี

1. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน  

2. จัดท า Flowchart การปฏิบัติงาน 
ตามระบบการควบคุมภายใน  

4. ประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

และสรุปเป็นแบบ ปค. 4  
ส่วนงานย่อย  

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

บุคคลากรทุกคน 

3. จัดท าและประเมินผล 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

ภายใน 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

ภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. สรุปความเส่ียงที่มีอยู่  2,100 นาที

 ซ่ึงมีผลกระทบต่อการบรรลุ หรือ 5 วัน

 วตัถุประสงค์ขององค์กร

2. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 50 วนั

 นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

1. ด้าเนินการตามรูปแบบ 2,100 นาที

 ที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนด หรือ 5 วัน

2. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 60 วนั

 นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

1. ประเมินจาก แบบ ปค. 4 1,260 นาที

   ของทกุส่วนงานย่อย หรือ 3 วัน
2. ด้าเนินการตามรูปแบบ

 ที่กระทรวงการคลังก้าหนด

3. สรุปใหค้รบทั้ง 5 องค์ประกอบ

4. ภายใน 50 วนั นับแต่วนัส้ินปี

งบประมาณ

1. รวบรวมจากทกุส่วนงานย่อย 840 นาที

2. ด้าเนินการตามรูปแบบ หรือ 2 วัน
ที่กระทรวงการคลังก้าหนด

3. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 65 วนั

 นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

5. น าความเสี่ยงท่ีมีความจ าเป็น  
ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

จาก Flow Chart การประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 และแบบสอบถามการควบคุมภายใน  

เข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  

6. น าความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับสูง 
 และสูงมากเข้าสู่รายงาน 

การประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

ภายใน 

ผู้ที่ได้รับ

7. สรุปผลการประเมิน 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

เพ่ือจัดท ารายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน       

(แบบ ปค. 4)  

  

8. สรุปรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ภาพรวมหน่วยงานของรัฐ 
(แบบ ปค. 5) 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

ภายใน 

บุคคลากรทุกคน 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. ด้าเนินการตามรูปแบบ 420 นาที

 ที่กระทรวงการคลังก้าหนด หรือ 1 วัน
2. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 70 วนั

 นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

1. พจิารณาความถูกต้อง เหมาะสม 60 นาที

2. ลงนามในแบบต่างๆ ใหค้รบถ้วน หรือ 1 ชั่วโมง

    ภายใน 2 วนัท้าการ

1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง 840 นาที

2. ด้าเนินการตามรูปแบบ หรือ 2 วัน
 ที่กระทรวงการคลังก้าหนด

3. ด้าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายใน 5 วนั

4. หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 ลงลายมือชื่อ วนั เดือน ป ีที่รายงาน

1. รวบรวมรายงานใหค้รบถ้วนถูกต้อง 60 นาที

 จัดเรียงเอกสารตามล้าดับเหตุการณ์ หรือ 1 ชั่วโมง

2. จัดส่งรายงานภายใน 90 วนั 

 นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

9. จัดท าหนังสือรับรอง 
การประเมินผลการควบคุมภายใน  

(แบบ ปค. 1) 

11. สอบทาน แบบ ปค. 1  
แบบ ปค. ๔  แบบ ปค. ๕  

และจัดท าแบบรายงานการสอบทาน    
การประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของผู้ตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปค. 6) 

1 

12. จัดส่งรายงานผล 
การประเมินการควบคุมภายใน 

ประกอบด้วย แบบ ปค. 1 ปค. 4  
ปค. 5 และ ปค. 6 ต่อผู้ก ากับดูแล 

และกระทรวงเจ้าสังกัด 

   
หัวหน้า

หน่วยงาน 
ของรัฐ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
ของหน่วยงาน 

ของรัฐ 

คณะกรรมการ 
ของหน่วยงาน 

ของรัฐ 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

ภายใน 

10. พิจารณาลงนาม 
ในแบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4  

และ แบบ ปค. 5 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. ด้าเนินการตามรูปแบบ 2,100 นาที

 ที่กระทรวงการคลังก้าหนด หรือ 5 วัน
2. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 130 วนั 

 นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

1. พจิารณาความถูกต้องเหมาะสม 420 นาที

2. ลงนามภายใน 2 วนัท้าการ  หรือ 1 วัน
3. หรือภายใน 133 วนั 

 นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

1. จัดส่งรายงานผลการประเมิน 30 นาที
ระบบการควบคุมภายในภาพรวม

ของกระทรวงสาธารณสุข

ภายใน 1 วนั นับแต่วนัที่

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม

2. หรือภายใน 135 วนั 

 นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

  

13. รวบรวมและสรุปรายงาน 
ผลการประเมินการควบคุมภายใน 
ที่ได้รับมาจัดท าแบบ ปค. 2 ปค. 4      

ปค. 5 ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข 
รวมท้ังน าแบบ ปค. 6  

ของทุกส่วนราชการ เสนอปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

คณะกรรมการ 
ที่ได้รับการ

แต่งต้ัง 

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

14. พิจารณาแบบ ปค. 6 
และลงนามในแบบ ปค. 2  

ปค. 4 และ ปค. 5 ภาพรวม
กระทรวงสาธารณสุข 

คณะกรรมการ 
ที่ได้รับการ

แต่งต้ัง 

  
 

15. จัดส่งรายงานผลการประเมิน 
การควบคุมภายในที่ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขลงนามแล้ว  
( แบบ ปค. 2 ปค. 4 ปค. 5 ) 

ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข 
และแบบ ปค. 6 ให้กับ 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. รวบรวมเอกสารอย่างเปน็ระบบ 20 นาที

2. ด้าเนินการจัดเก็บโดยเรียงตามล้าดับ

3. จัดเก็บไฟล์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

 รวมทั้งส้ารองข้อมูล เพื่อปอ้งกัน

 ความเสียหาย

รวมระยะเวลา นาที

หรือ 33 วัน

13,400

16. จัดเก็บส าเนาเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม  

โดยเรียงตามล าดับเหตุการณ์ 

คณะกรรมการ 
ที่ได้รับการ

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



1 

 

วิธีปฏิบัตกิารจัดวางระบบการควบคมุภายใน 
สําหรับหนวยงานของรัฐ (ที่มีสวนงานยอยภายใตการกํากับดูแล) 

วัตถุประสงค  :  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
รายงานทางการเงินถูกตอง ครบถวน ทันเวลา การปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง        
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีข้ันตอนการดําเนินงาน 16 ข้ันตอน ดังนี้ 

  ข้ันตอนท่ี 1  จัดทําคํา ส่ังแตงตั้ งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  

  ในข้ันตอนนี้ผู ท่ีไดรับมอบหมายจะตองจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ                 
การควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยบุคคลท้ังสองคณะตอง
ไมมีชื่อซํ้ากันและควรแตงต้ังจากบุคลากรทุกกลุมงาน เพ่ือใหมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงและจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในท่ัวท้ังองคกร พรอมท้ังกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละคณะ            
ใหมีความชัดเจน และคําสั่งตองเปนปจจุบัน ระยะเวลาดําเนินการประมาณ ๒๑๐ นาที หรือครึ่งวัน 

  ข้ันตอนท่ี 2  จัดทํา Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 

  ในข้ันตอนนี้บุคลากรทุกคนจัดทํา Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
ซ่ึงประกอบดวย ชื่อกระบวนงาน ชื่อหนวยงานท่ีเปนเจาของกระบวนงาน วัตถุประสงคของกระบวนงานนั้นๆ 
จัดทําใหครบทุกกระบวนงาน โดย Flow chart จะตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนสําหรับใชเปนคูมือการปฏิบัติงานในแตละเรื่องและแจงใหบุคลากร    
ท่ีเก่ียวของถือปฏิบัติตามโดยเครงครัด รวบรวม Flow chart การปฏิบัติงานไวอยางเปนระบบ ระยะเวลา
ดําเนินการประมาณ ๔20 นาทีตอกระบวนงาน หรือ 1 วันตอกระบวนงาน 

ข้ันตอนท่ี 3  จัดทําและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน 

  ในข้ันตอนนี้ใหจัดทําและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายในท่ีทุกสวนงานยอย               
มีสวนรวมในการจัดทํา โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในตองประเมินตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และมาตรฐานท่ีกําหนด รวมท้ัง ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการประมาณ  2,100 นาที หรือ 5 วัน 

  ข้ันตอนท่ี 4  ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในและสรุปเปนแบบ ปค. 4      
สวนงานยอย  

  ในข้ันตอนนี้บุคลากรทุกคนตองมีสวนรวมประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน          
ใหครบท้ัง 5 องคประกอบ ประกอบดวย 1) สภาพแวดลอมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง                       
3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร 5) กิจกรรมการติดตามผล โดยประเมินใหครอบคลุม
เพ่ือจะไดทราบถึงจุดแข็งจุดออนหรือจุดท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไข โดยเติมขอความในชองวางใตหัวขอ 
“ความเห็น / คําอธิบาย” จดบันทึกขอคิดเห็นหรือคําอธิบายผลการประเมินในหัวขอนั้นๆ และทําการสรุปผล
การประเมินองคประกอบใหครบทั้ง 5 องคประกอบ และจัดทําใหครบทุกสวนงานยอย ภายใน 40 วัน        
นับแตวันสิ้นปงบประมาณ โดยสามารถประเมินไดตลอดป ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 840 นาที หรือ 2 วัน 



2 

 

ข้ันตอนท่ี 5  นําความเส่ียงท่ีมีความจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขจาก Flow Chart 
การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน และแบบสอบถามการควบคุมภายในเขาตารางวิเคราะห
ความเส่ียง 

  ในข้ันตอนนี้ใหนําความเสี่ยงท่ีมีความจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขจาก Flow chart  
แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน แบบสอบถามการควบคุมภายใน รวมท้ัง สรุปความเสี่ยง             
ท่ีมีอยูซ่ึงมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ความเสี่ยงท่ีเหลืออยูจากปกอนมาดําเนินการ
วิเคราะหระดับความเสี่ยงวาอยูในระดับใด โดยตองจัดทําเกณฑการประเมินเพ่ือหาแนวทางหรือกิจกรรม             
การปรับปรุงการควบคุมตอไป และจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 50 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการประมาณ 2,100 นาที หรือ 5 วัน 

ข้ันตอนท่ี 6  นําความเส่ียงท่ีอยูในระดับสูงและสูงมากเขาสูรายงานการประเมินผล              
การควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ สวนงานยอย) 

  ในข้ันตอนนี้ใหนําความเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูงและสูงมากเขาสูรายงานการประเมินผล                 
การควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ สวนงานยอย) ดําเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด          
โดยจัดทําใหแลวเสร็จภายใน ๖0 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 2,100 นาที 
หรือ 5 วัน  

  ข้ันตอนท่ี 7  สรุปผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในเพ่ือจัดทํารายงาน
การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)  

  ในข้ันตอนนี้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในสรุปผลการประเมินองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)     
โดยประเมินจากแบบ ปค. 4 ของทุกสวนงานยอย ตามรูปแบบท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด รวมท้ัง สรุปให
ครบท้ัง 5 องคประกอบ ภายใน 50 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1,260 นาที  
หรือ 3 วัน 

ข้ันตอนท่ี ๘  สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมหนวยงานของรัฐ 
(แบบ ปค. ๕) 

  ในข้ันตอนนี้ใหคณะกรรมการสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม
หนวยงานของรัฐ (แบบ ปค. ๕) โดยรวบรวมจากทุกสวนงานยอย ดําเนินการตามรูปแบบท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด และจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 65 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 840 นาที 
หรือ 2 วัน 

ข้ันตอนท่ี 9  จัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) 

  ในข้ันตอนนี้ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 1) 
โดยดําเนินการตามรูปแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และจัดทําใหแลวเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับแตวันสิ้นป    
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ ๔๒0 นาที หรือ 1 วัน 
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  ข้ันตอนท่ี 10  พิจารณาลงนามในแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ และแบบ ปค. ๕ 

  ในข้ันตอนนี้ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาลงนามในแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ และแบบ              
ปค. ๕ โดยใหพิจารณาความครบถวนถูกตอง เหมาะสมในแบบรายงาน และลงนามในแบบตางๆ ใหครบถวน
ภายใน ๒ วันทําการ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ ๖๐ นาที หรือ 1 ชั่วโมง 

  ข้ันตอนท่ี 11  สอบทานแบบ ปค. 1 แบบ ปค. ๔ แบบ ปค.๕ และจัดทําแบบรายงานการ
สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) 

  ในข้ันตอนนี้ผูตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทานแบบ ปค. 1 แบบ ปค. ๔ และแบบ ปค. ๕ 
ในระดับหนวยงานของรัฐวามีความครบถวนถูกตอง เพียงพอ และเหมาะสมของการควบคุมภายในหรือไม               
โดยดําเนินการตามรูปแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด แลวจัดทําแบบรายงานการสอบทานการประเมินผล    
การควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) ใหแลวเสร็จภายใน ๕ วัน พรอมทั้งใหหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปท่ีรายงาน ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 840 นาที    
หรือ 2 วัน 

  ข้ันตอนท่ี 12  จัดสงรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประกอบดวย แบบ ปค. 1 
แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และ แบบ ปค. ๖ ตอผูกํากับดูแลและกระทรวงเจาสังกัด 

  ในข้ันตอนนี้คณะกรรมการของหนวยงานของรัฐตองจัดสงรายงานผลการประเมินผล       
การควบคุมภายใน ประกอบดวย แบบ ปค. 1 แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และ แบบ ปค. ๖ ตอผูกํากับดูแล   
และกระทรวงเจาสังกัด โดยรวบรวมรายงานใหครบถวนถูกตองจัดเรียงเอกสารตามลําดับเหตุการณ และจัดสง
รายงานภายใน ๙๐ วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ ๖0 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 

  ข้ันตอนท่ี 13  รวบรวมและสรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในท่ีไดรับ                  
มาจัดทําแบบ ปค. ๒ แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังนําแบบ ปค. 6  
ของทุกสวนราชการเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  ในข้ันตอนนี้คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบรวบรวมและสรุปรายงานผล              
การประเมินการควบคุมภายในท่ีไดรับมาจัดทําแบบ ปค. ๒ แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 ภาพรวมของกระทรวง
สาธาณณสุข รวมท้ังแบบ ปค. 6 เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการตามรูปแบบท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด และจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 13๐ วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 
2,100 นาที หรือ 5 วัน 

  ข้ันตอนท่ี ๑4  พิจารณาแบบ ปค. 6 และลงนามในแบบ ปค. 2 แบบ ปค. 4 และแบบ 
ปค. 5 ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข  

  ในข้ันตอนนี้ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังเสนอแบบ ปค .6 เพ่ือใหปลัดกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณา และลงนามในแบบ ปค. 2 แบบ ปค. 4 และแบบ ปค. 5 ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข 
โดยพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในในแบบรายงาน และลงนามภายใน 2 วัน             
ทําการหรือดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 133 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 
420 นาที หรือ 1 วัน   
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  ข้ันตอนท่ี 15  จัดสงรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในท่ีปลัดกระทรวง
สาธารณสุขลงนามแลว (แบบ ปค.2 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5) ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข 
และแบบ ปค. 6 ใหกับกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

  ในข้ันตอนนี้คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจัดสงรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน            
(แบบ ปค.2 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5) ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข และแบบ ปค. 6 ใหกับกลุมตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง ภายใน 1 วัน นับแตวันท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม หรือภายใน 135 วัน               
นับแตวันสิ้นปงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 30 นาที  

  ข้ันตอนท่ี ๑6  จัดเก็บสําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ เขาแฟมโดยเรียงตามลําดับเหตุการณ 

  ในข้ันตอนนี้คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจัดเก็บสําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ เขาแฟม 
โดยเรียงตามลําดับเหตุการณ ใหรวบรวมเอกสารอยางเปนระบบ ดําเนินการจัดเก็บโดยเรียงตามลําดับ              
และจัดเก็บไฟลเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส รวมท้ัง สํารองขอมูลเพ่ือปองกันความเสียหาย ระยะเวลาดําเนินการ
ประมาณ 2๐ นาที 
 


