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วิธปีฏบิตักิระบวนการเรียกผู้ปว่ยเข้ารบัการท าทนัตกรรม 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้องถูกคน 

กระบวนการผู้ป่วยเข้ารับการท าทันตกรรมมี  ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1  ซักประวัติผู้ป่วย 
  ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ทันตกรรมจะต้องท าการซักประวัติผู้ป่วย ตรวจเช็คชื่อนามสกุลให้ตรง
กับใบสื่อสาร   ถามอาการส าคัญของผู้ป่วย    แยกประเภทผู้ป่วย ตลอดจนเรียงล าดับคิวการให้บริการ
ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 5 นาท ี

  ขั้นตอนที่ 2  จัดเรียงล าดับการให้บริการ 

  ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่จะท าการน าใบสื่อสารมาเรียงล าดับก่อนหลัง  ช่องทางด่วน และความ
รุนแรงของโรค  ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 2 นาท ี

  ขั้นตอนที่ 3  การเรียกผู้ป่วยเข้าห้องทันตกรรม 

  ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่ในห้องทันตกรรม จะต้องเป็นผู้ท าการเรียกผู้ป่วยเข้ารับการรักษา  โดย 
ต้องเรียกผู้ป่วย ดังนี้  1. ชื่อ-นามสกุล 

  2. อายุ 

ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 3 นาท ี

ขั้นตอนที่ 4  ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม 

  ในขั้นตอนนี้ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 20 - 50 
นาท ี 



 



ชือ่ผูร้บัผดิชอบข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน การด าเนนิการ

1ลงทะเบยีนรับหนังสอื 10นาที

2บนัทกึแบบรับค ำรอ้ง

1. เพือ่พจิำรณำและวนิจิฉัยค ำรอ้ง30นาที

1. ท ำหนังสอืขอ

เวชระเบยีน
10 นาที

ทีใ่หบ้รกิำร

1. ประสำนกับผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง/
30 นาที

นัดหมำยกำรเยีย่มบำ้น 

1. เยีย่มบำ้นพรอ้มดว้ยจนท.## นาที

ทมีไกลเ่กลีย่และผูน้ ำชมุชน

กระบวนการรบัค ารอ้งขอรบัเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ตามมาตรา 41
โรงพยาบาลทา่แซะ จงัหวดัชุมพร

ระยะเวลา

5. ลงพืน้ทีเ่ยีย่มบา้นผูเ้สยีหาย

4. ประสานเพือ่การเยีย่ม
บา้น

1.รบัเรือ่ง/ค ารอ้ง

2.ทีมไกล่เกลี่ยประชุมหาแนวทางไกล่
เกลี่ย

3. ตรวจสอบและขอเอกสารที่
เกีย่วขอ้งเพิม่เตมิจากเวช
ระเบยีน

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ทีมไกล่เกลี่ย

ทีมไกล่เกลี่ย

ทีมไกล่เกลี่ย

ทีมไกล่เกลี่ย



1. รวบรวมขอ้มลูจัดท ำแบบบนัทกึ10 นาที

เสนอคณะอนุกรรมกำรฯ

        

1. เพือ่พจิำรณำและวนิจิฉัยค ำรอ้ง30 นาที

1. แจง้ผลผูร้อ้งเป็นเบือ้งตน้30 นาที

ทำงโทรศัพทเ์พือ่ควำมรวดเร็ว

1.รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรไกลเ่กลีย่## นาที

7. ประชุมพจิารณา

8. แจง้ผลการพจิารณาแกผู่ ้

รอ้ง

6. เตรยีมการประชุม
พจิารณา

9. ลงด าเนนิการไกล่
เกลีย่

ทีมไกล่เกลี่ย

ทีมไกล่เกลี่ย

ทีมไกล่เกลี่ย

ทีมไกล่เกลี่ย



1. สง่ผลกำรด ำเนนิกำรไกลเ่กลีย่10 นาที

ใหผู้บ้รหิำรรับทรำบ

2 กรณีไกลเ่กลีย่ไดแ้จง้กลับ

ผูเ้สยีหำย

1. เพือ่ทรำบและพจิำรณำ10 นาที

ด ำเนนิกำรตอ่ไป

1. เพือ่ทรำบและพจิำรณำ10 นาที

ด ำเนนิกำรตอ่ไป

รวมเวลาท ัง้หมด ## นาที

12. สรปุผลการด าเนนิงาน
เสนอผูบ้รหิาร

10. ไกลเ่กลีย่
ส าเร็จ

13. ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จส่งผลการ
ด าเนินงานให้สสจ.

ทีมไกล่เกลี่ย

ทีมไกล่เกลี่ย

ผู้บริหารหน่วยงาน

11. ไกล่
เกลีย่ไม่
ส าเร็จ



 



นาที

นาที

นาที

นาที

นาที



นาที

นาที

นาที

นาที



นาที

นาที

นาที

นาที



ชือ่ผูร้บัผดิชอบ
ข ัน้ตอนการ

ปฏบิตังิาน
การด าเนนิการ

1. ใบขออนุญาตใชร้ถตอ้งเป็นแบบ5 นาที

    ฟอรม์ตามทีร่ะเบยีบก าหนด

2. ตรวจสอบขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง เชน่

    ชือ่ผูข้อใชร้ถ สถานที ่วนัเวลา

    ลายมอืชือ่ผูข้ออนุญาตการใชร้ถ

1. บนัทกึขอ้มลูใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง5 นาที

    และเป็นปัจจบุนั ทันที

1. พจิารณาตามประเภทภารกจิ และ5 นาที

พืน้ทีท่ีอ่อกปฏบิตัริาชการ

1. ตรวจสอบความพรอ้มของรถ10 นาที

    เชน่ น ้ามันเชือ้เพลงิ ลมยาง

    ความสะอาดและความพรอ้ม

    ของอปุกรณ์ภายในรถของรถ ฯลฯ

2. กรณีตอ้งเตมิน ้ามันเชือ้เพลงิ 

    พขร.ขออนุมัตหิวัหนา้เจา้หนา้ทีพั่สดุ

    ลงนามใบสัง่น ้ามัน

การใชร้ถราชการ
โรงพยาบาลทา่แซะ

ระยะเวลา

1. รับใบขออนุญาต

ใช้รถยนต์จากฝ่ายต่างๆ

4. เตรียมรถยนต์ที่ขอใช้งาน

2. บันทึกข้อมูลก่อนการใช้รถ
ลงในแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ 3)

น.ส.ณัฐกานต์ นาควิรัช 
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ

พขร.ในเวลาราชการ หรือที่ 

น.ส.ณัฐกานต์ นาควิรัช 
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ

ผอ.หรือ                       
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

3. พิจารณาอนุญาต



 

ชือ่ผูร้บัผดิชอบ
ข ัน้ตอนการ

ปฏบิตังิาน
การด าเนนิการ

1. รับ-สง่เจา้หนา้ทีต่ามรายละเอยีด60 นาที

    ทีร่ะบใุนใบขออนุญาตใชร้ถยนต์

2. ปฏบิตังิานโดยขับรถยนต์

    ดว้ยความรอบครอบและ

    ปฏบิตัติามกฎจราจรอยา่งเครง่ครัด

1. บนัทกึขอ้มลูทันทหีลังจาก5 นาที

    สง่เจา้หนา้ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

2. บนัทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น

1. จัดเก็บเขา้แฟ้มทันทแีละจัดเรยีง5 นาที

    ตามล าดับวนัที ่ใหเ้ป็นระเบยีบ

    เรยีบรอ้ยงา่ยตอ่การคน้หา

รวมเวลาท ัง้หมด 95 นาที

การใชร้ถราชการตามทีไ่ดข้ออนญุาต

โรงพยาบาลทา่แซะ

ระยะเวลา

5. รับ - ส่งเจ้าหน้าที่ตามรายละเอียด
ที่ระบุไว้ในใบขออนุญาตใช้รถยนต์

7. จัดเก็บใบขออนุญาตใช้รถยนต์
(แบบ 3) เข้าแฟ้มการใช้รถยนต์

6. บันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์
ในแบบ 3 และแบบ 4

พขร.ในเวลาราชการ หรือที่ 

พขร.ในเวลาราชการ 
หรือที่ ผอ.มอบหมายให้

พขร.ในเวลาราชการ 
หรือที่ ผอ.มอบหมายให้



ชือ่ผูร้บัผดิชอบ ข ัน้ตอนการ

ปฏบิตังิาน
การด าเนนิการ

กรณีรบัวสัดุ

360 นาที

1. ตรวจสอบจ ำนวนวสัดุ 360 นาที

ใหต้รงกบัใบสง่ของ

2. ระบเุลขทีก่ ำกบั

หลกัฐำนกำรรับวสัดุ

  3. บันทกึกำรรับวสัดุ

ในสตอ๊กกำรด์

   4.  จัดเก็บวสัดตุำม

สถำนทีท่ีก่ ำหนด

1. บันทกึกำรรับในบัญชี 720 นาที

วสัดุ

2. จัดเก็บหลกัฐำนกำร

รับวสัด ุเรยีงตำมล ำดบั

วนัทีรั่บสนิคำ้เขำ้คลงั

กรณีจ่ายวสัดุ

1. ระบเุลขทีก่ ำกบัใบเบกิ360 นาที

การควบคมุพสัดุ

งานพสัด ุ โรงพยาบาลทา่แซะ  จงัหวดัชุมพร  

ระยะเวลา

1. เจา้หน้าทีพ่สัดุ

สง่มอบวสัดทุีต่รวจ

รบั

เรยีบรอ้ย/ใบสง่

2. ผูค้วบคมุคลงั
จดัเกบ็

และระบุเลขที่

หลกัฐาน
การรบัวสัดพุรอ้ม

เจา้หน้าที่

เจา้หน้าทีพ่สัดุ

เจา้หน้าที่
3.  บนัทกึการรบัวสัดุ
ตามหลกัฐานการ

รบัวสัด ุ
(ตามแบบ พอ.100)
และจดัเกบ็เขา้แฟ้ม
หลกัฐานการรบัวสัดุ

1. ผูร้บัผดิชอบ

คลงัพสัดุ รบัใบเบกิ 

(ตามแบบ พอ. 

101)

เจา้หน้าที่



ชือ่ผูร้บัผดิชอบ ข ัน้ตอนการ

ปฏบิตังิาน
การด าเนนิการ ระยะเวลา

1. เสนอหัวหนำ้หน่วย 360 นาที

พัสดลุงนำมอนุมตัใินใบ

เบกิวสัดุ

1. หัวหนำ้หน่วยพัสดุ 360 นาที

ลงนำมอนุมตัจิำ่ยวสัดุ

ตำมใบเบกิวสัดุ

1. บันทกึกำรจำ่ยวสัดุ 360 นาที

ในสตอ๊กกำรด์เพือ่คมุยอด

วสัดุ

1. บันทกึกำรจำ่ยวสัดุ 360 นาที

ในบัญชพัีสดุ

 2. จัดเก็บใบเบกิวสัดตุำม

(ตามแบบ พอ. 

101)

พรอ้มระบุเลขที่

2. ผูร้บัผดิชอบคลงั
พสัดพุจิารณาความ
เหมาะสมในการ
เบกิวสัดุ และเสนอ
หวัหน้าเพือ่อนุมตัิ

จา่ยวสัดุ

เจา้หน้าทีพ่สัดุ

หวัหน้า

หน่วยพสัดุ

3.  ลงนามอนุมตัิ
จา่ยวสัดตุามใบเบกิ

4. ผูร้บัผดิชอบคลงั
พสัดจุา่ยวสัดุ
ตามรายการใน

ใบเบกิและบนัทกึการ
จา่ยลงใน
สตอ๊กการด์

เจา้หน้าที่

5. ผูร้บัผดิชอบบญัชี
วสัด ุบนัทกึการจา่ย
วสัดใุนบญัชวีสัดุตาม
รายการใบเบกิวสัดุ

เจา้หน้าทีพ่สัดุ



ชือ่ผูร้บัผดิชอบ ข ัน้ตอนการ

ปฏบิตังิาน
การด าเนนิการ ระยะเวลา

เลขทีก่ ำกบัใบเบกิวสัดุ

1. ตรวจสอบจ ำนวนวสัดุ 360 นาที

คงเหลอืทกุสิน้เดอืน

1. หัวหนำ้เจำ้หนำ้ที่ 360 นาที

พัสดทุรำบ

รวม ### นำที

วสัดใุนบญัชวีสัดุตาม
รายการใบเบกิวสัดุ

และจดัเกบ็เขา้แฟ้มใบ

เจา้หน้าทีพ่สัดุ 6.  ผูร้บัผดิชอบคลงั
พสัด ุ ส ารวจวสัดุ

คงเหลอืแตล่ะรายการ
ในสตอ๊กและสง่

รายการวสัดคุงเหลอื
ใหผู้ร้บัผดิชอบบญัชี
วสัดตุรวจสอบวสัดุ
คงเหลอืทุกสิน้เดอืน

7. เสนอหวัหน้า
เจา้หน้าทีพ่สัดทุราบ

วสัดคุงเหลอื
ประจ าเดอืน

เจา้หน้าที่
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ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

1. เจ้าหน้าท่ีรับมอบวัสดุท่ีผ่านการ 120 นาที

ตรวจรับถูกต้องครบถ้วนจากคณะกรรมการ

ตรวจรับวัสดุ

   ๒.รับวัสดุเข้าคลังตามเอกสารใบส่งของ

1. น าวัสดุเก็บในคลัง โดยแยกตาม 240 นาที

หมวดหมู่และรายการ

   ๒.จัดเก็บให้เป็นระเบียบให้ง่ายต่อการ

ตรวจนับ

1. บันทึกการรับวัสดุ ตามใบส่งของ 120 นาที

ในโปรแกรม รับ-จ่ายวัสดุ

1. ก าหนดแผนเบิกวัสดุประจ าปี 60 นาที

แจ้งทุกหน่วยงาน พร้อมเซ็นรับเอกสาร

กระบวนการควบคุม เก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ

งานพัสดุ โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ระยะเวลา

1. รับวัสดุ พร้อมใบส่งของและ
ตรวจนับ

2. จัดเก็บรักษา

เจ้าหน้าที่พัสดุ

3. บันทึกการรับวัสดุในโปรแกรม
รับ-จ่ายวัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

4. ก าหนดวันเบิกวัสดุให้หน่วยเบิก

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

กระบวนการควบคุม เก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ

งานพัสดุ โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ระยะเวลา

1. หน่วยเบิกส่งใบเบิกโดยผ่าน 120 นาที
หัวหน้างานอนุมัติ

  ๒.เจ้าหน้าท่ีคุมคลังตรวจสอบใบเบิก

พร้อมลงทะเบียนคุมเลขท่ีใบเบิกวัสดุ

 ๑.เสนอใบเบิกวัสดุเพ่ือให้หัวหน้าเจ้าท่ี 480 นาที

อนุมัติ

   ๒.เจ้าหน้าท่ี เตรียมวัสดุตามใบเบิก

 

 

๑.เจ้าหน้าท่ีคุมคลังจ่ายวัสดุตามใบเบิก 180 นาที

ท่ีหัวหน้เจ้าหน้าท่ีอนุมัติ

  ๒.หน่วยเบิกตรวจสอบวัสดุตามรายการ

และลงลายมือช่ือรับวัสดุในใบเบิก

  ๓.บันทึกการเบิกจ่ายในโปรแกรม

คุมคลังวัสดุ

  ๑.เจ้าหน้าท่ีคุมคลัง ตรวจนับวัสดุคงเหลือ 180 นาที

  ๒. ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ กับ Stock Card

5. หน่วยเบิกส่งใบเบิก

6. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่อนุมัติ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

๗. เบิกจ่ายวัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

กระบวนการควบคุม เก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ

งานพัสดุ โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ระยะเวลา

  ๓.รายงานวัสดุคงคลัง ทุกส้ินเดือน

รวมระยะเวลาท้ังหมด 1,500   นาที

๘. รายงานวัสดุคงคลัง









 

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

1. ผู้ป่วยแจ้ง/ ย่ืนหลักฐานแสดงตัวตน 5  นาที

2. จัดท าประวัติบุคคลของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ

1. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล 5 นาที

ด้วยระบบ Nhso Smart Card Authentication 

ด้วย เลข๑๓ หลักทุกรายทุกคร้ังท่ีเข้ารับบริการ

2. ก าหนดสิทธิผู้ป่วย/ผู้รับบริการ

ตามสิทธิพ้ืนฐานในระบบ Authen…

1.ซักประวัติ คัดกรองผู้ป่วยเพ่ือแยกการ 10  นาที

รักษาพยาบาลตามอาการและโรค

2.อาการและการรักษาของผู้ป่วยไม่ตรงกับ

สิทธิพ้ืนฐานท่ีก าหนดให้คร้ังแรก ส่งกลับ

งานห้องบตร เพ่ือก าหนดสิทธิใหม่

ให้ตรงกับการรับบริการ 10 นาที/ 1 ราย

๑.รับการรักษาพยาบาล/วินิจฉัย

   ๒. กรณีผู้ป่วยนอก รับยาท่ีห้องยา กลับบ้าน

   ๓.กรณีผู้ป่วยในบันทึก Chart ผู้ป่วย

๑.สรุปค่ารักษาพยาบาล 5 นาที

   ๒.จ าหน่ายผู้ป่วย

๑.สรุป Chart ภายใน 7 วัน 5 นาที

   2.การสรุป chart ท่ีสอดคล้องกับการรักษา

กระบวนการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
กระบวนการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล

ระยะเวลา

1. แจ้งเข้ารับการ
รักษาพยาบาล

2. ตรวจสอบสิทธิ
การรักษาพยาบาล

๓. ซักประวัติผู้ป่วย

1

๕. สิ้นสุดการรักษาพยาบาล

4. รับการ
รักษาพยาบาล

งานห้องบัตร

งานห้องบัตร

พยาบาลคัด
กรอง

ผู้ป่วยใน

แพทย์เจ้าของไข้

ผู้ป่วยใน

1

๖.แพทย์สรุป Chart



   ส่ง Chart ให้งานเวชสถิติ Code 2 นาที

   รหัสโรค ภายใน 7 วัน

 ส่งงาน Claim เพ่ือบันทึกข้อมูลเรียกเก็บ 5 นาที

 ภายใน 30 วันหลังจ าหน่าย

๑.ตรวจสอบข้อมูลตอบกลับ REP 5 นาที

๒.แก้ไขข้อมูลท่ีติด C

๓.ส่งข้อมูลแก้ไข (ภายใน 1 วัน)

๑.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 10 นาที

๒.ส่ง Statement ให้การเงิน

1.เวชสถิติ/งานผู้ป่วยในจัดท าสรุป 10 นาที

ค่ารักษาพยาบาล

2.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายได้

ค่ารักษาพยาบาลให้ถูกต้อง

๓.บันทึกบัญชีรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาล

และลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลเป็นปัจจุบัน

๔.บันทึกทะเบียนคุมลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล

๑.รับเงินงวดตาม Statement E-Claim 10 นาที

เปรียบเทียบกับบัญชีเงินฝากธนาคาร

๒.ตรวจสอบการรับโอนค่ารักษาพยาบาล

Statementจากสปสช.

เวชสถิติ

งาน claim

งาน claim

งาน claim

๑๒.รับงวดเงินโอนจาก
ส านักงานหลักประกัน

งานบัญชี

งานบัญชี

1

1

1

1

1

11.บันทึกบัญชีรับรู้รายได้



๓.ออกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

๔.บันทึกบัญชีช าระหน้ีค่ารักษาพยาบาล

รวมเวลาด าเนินการ  82 นาที



ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

30 นาที

คณะท างาน ความต้องการไปยังหน่วยงานต่างๆ 
ก่อนการจัดอบรมอย่างน้อย ๒ เดือน
๒. สรุปข้อมูลท่ีกลุ่มเป้าหมาย

ต้องการอบรมภายใน ๕ วัน 
หลังจากได้รับข้อมูล

๑. ประสานก่อนจัดท าก าหนดการ 30 นาที

คณะท างาน   ๒. เตรียมจัดท าหนังสือเชิญวิทยากร

เจ้าของ ๑. จัดท าให้ถูกต้องตามหลักการ 840 นาที

โครงการ ๒. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของโครงการก่อนน าเสนอทุกคร้ัง

๓. จัดท าให้แล้วเสร็จก่อน
การอบรมไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน

๑. ลงลายมือช่ือผู้จัดท าโครงการ 30 นาที

เจ้าของ ๒. เสนอก่อนด าเนินโครงการ
โครงการ ไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน

ผู้มีอ านาจอนุมัติ ๑. พิจารณาและลงลายมือช่ือ 30 นาที
อนุมัติภายใน ๒ วันท าการ

ระยะเวลา

กระบวนงานการจัดโครงการอบรมสัมมนา/การศึกษาดูงานและการอบรมเพ่ือพัฒนาองค์กร 

๑. จัดท าหนังสือส ารวจ

๔. ขออนุมตัจิดัโครงการ
อบรมและขอใชจ้า่ยเงิน

๑. ส ารวจความ
ตอ้งการ               

พฒันาความรูข้อง

๓. จดัท าโครงการอบรม

๒. ประสานวทิยากร                            
และสถานทีจ่ดัการอบรม

๕. พจิารณา
อนุมตัิ



ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

๑. รายละเอียดการด าเนินงาน 2,100 นาที

คณะท างาน ตามวิธีปฏิบัติในข้อ ๖  
๒. การจัดท าหนังสือเชิญวิทยากร

ต้องแนบโครงการและก าหนดการ

๑. ตรวจสอบความพร้อม 120 นาที

คณะท างาน ตามรายละเอียดในข้อ ๗
๒. จัดท าแบบฟอร์มเพ่ือตรวจสอบ 

ความครบถ้วนของการด าเนินงาน

๑. ด าเนินการตามก าหนดการ 420 นาที
คณะท างาน ให้ครบถ้วน ถึง

๒. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการ 1,260

อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ (กรณี 1 - 3 วัน)

ระยะเวลาการอบรมท้ังหมด

๑. ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 480 นาที

คณะท างาน ภายใน ๑๕ วัน
๒. ตรวจสอบความเรียบร้อย

ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา

๖. รบัคนืโครงการที่

อนุมตัแิลว้
และเตรยีมการ
ด าเนินการ

ในเร ือ่งตา่งๆ ใหค้รบถว้น

๗. ตรวจสอบความ
พรอ้ม

ในการด าเนินการจดั
อบรม

๘. ด าเนินการจดัอบรม

๙. สรุปผลการจดัอบรม



ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

คณะท างาน ๑. ส่งรายงานผลการจัดอบรม 30 นาที

ภายใน ๑ วัน นับแต่ด าเนินการ
จัดท ารายงานแล้วเสร็จ

คณะท างาน ๑. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 10 นาที
โดยเรียงตามล าดับเหตุการณ์

นาที

(กรณีจัดอบรม ๑ - ๓ วัน)
รวมเวลาท้ังหมด ๔,๑๒๐ - ๔,๙๐๐

๑๑. จดัเกบ็รายงาน
ผลการจดัอบรม

๑๐. รายงานผลการจดั
อบรม         เสนอตอ่

ผูบ้รหิาร



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

1. นโยบายด้านยาและเวชภัณฑ์ 10 นาที

นายระติ ชูรักษ์ 2.สถานการณ์ด้านการเงิน

3.ข้อมูลการใช้ยาย้อนหลัง 3 ปี

ข้อมูลทางระบาดวิทยา 

ข้อมูล service plan

1.จัดท าแผนจัดซ้ือยาเป็นราย 10 นาที

นายระติ ชูรักษ์ ไตรมาส โดยระบุแต่ละรายการ

2.น าเสนอร่างแผนจัดซ้ือต่อ

ผอ.และอนุมัติโดย นพ.สสจ.

10 นาที

นางกิตติมา วิมุตตานนท์ 1. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซ้ือ

นายระติ ชูรักษ์ 2. ตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้องของบันทึกก่อนเสนอทุกคร้ัง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 1. สอบทานความครบถ้วน 10 นาที
โรงพยาบาลท่าแซะ ถูกต้อง ก่อนลงนามอนุมัติ

        

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลท่าแซะ จ.ชุมพร
การจัดซ้ือจัดหายา

                        ท่ีก าหนด การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ระยะเวลา

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การจัดซ้ือยามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

4. พิจารณาและลงนาม
บันทึกขอซื้อยา

1. การก าหนดความต้องการ
ยาแต่ละรายการ

3. จัดท าบันทึกขออนุมัติ
จัดซื้อยา 

โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ

2. จัดท าแผนจัดซื้อยาแต่ละรายการ และขออนุมัติ
แผน



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา
1. ระบุรายการยาท่ีจัดซ้ือจาก 30 นาที

นายระติ ชูรักษ์ องค์การเภสัชกรรม , 

ยาจัดซ้ือร่วมระดับกระทรวง 

ระดับเขต ระดับจังหวัด , 

ยาท่ีจัดซ้ือเอง ,  

ยาได้รับสนับสนุนจากโครงการต่าง ๆ

นางนารีรัตน์ บัวทอง 1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 15 นาที

นางกิตติมา วิมุตตานนท์    ของรายงานก่อนน าเสนอทุกคร้ัง

นายระติ ชูรักษ์

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 1. สอบทานความครบถ้วน 15 นาที

โรงพยาบาลท่าแซะ     ถูกต้อง ก่อนลงนามอนุมัติ

1. ประสานงานทันทีท่ีได้รับ 5 นาที

นายระติ ชูรักษ์    อนุมัติ

2.ในกรณีของการจัดซ้ือ

ประสานงานบริษัทท่ีจัดจ าหน่าย

ตามระเบียบและหลักการ 

เช่น องค์การเภสัชกรรม 

เช่น องค์การเภสัชกรรม

และติดตามตามระบบกรณียาสนับสนุน

10 นาที

1. ตรวจสอบยาให้ถูกต้อง 

5. ติดต่อประสานงาน
ผู้ค้าให้เสนอราคา

หรือจากแหล่งจัดซื้อจัดหายา
ตามระเบียบ

6. จัดท าบันทึกรายงานผลการ
พิจารณาและขออนุมัติซื้อยา 

โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

8. ประสานงานกับแหล่งในการจัดซื้อจัดหายา
ผ่านผู้ขาย หรือผ่านระบบสนับสนุน

7. พิจารณาและลงนาม
อนุมัติรายงานผล

การพิจารณาขอซื้อยา



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา
นายนพพร จันทร์ศรี    ครบถ้วนตรงตามข้อตกลง

นายสมชาย พรหมเทพ    หรือสัญญาจึงจะลงช่ือรับ

2. ตรวจสอบเอกสารประกอบ

การเบิกจ่ายให้ครบถ้วน

ก่อนเสนอผู้ตรวจรับพัสดุทุกคร้ัง

1. จัดท ารายงานผลการตรวจรับ 10 นาที

นางนารีรัตน์ บัวทอง ยาทันทีท่ีรับมอบยา

นางกิตติมา วิมุตตานนท์

นายระติ ชูรักษ์

1. ผู้ตรวจรับพัสดุด าเนินการ 10 นาที

นายวิชิต บัวศรี    ตรวจรับพัสดุให้ครบถ้วน 

นายนพพร จันทร์ศรี    ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนด

นายสมชาย พรหมเทพ    ไม่เกิน 5 วันท าการ

1. ตรวจสอบเอกสารประกอบ 30 นาที

   การเบิกจ่ายให้ครบถ้วน

นางนารีรัตน์ บัวทอง    ก่อนส่งให้การเงินทุกคร้ัง

2. ตรวจสอบความถูกต้อง

ก่อนส่งเบิกทุกคร้ัง

3.ลงบัญชีควบคุมเลขท่ีเอกสาร

ท่ีส่งการเบิกกับเจ้าหน้าท่ีการเงิน

1. สอบทานความครบถ้วน 15 นาที

10. จัดท ารายงาน
ผลการตรวจรับยา  โดยผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

12. จัดท าบันทึก
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน โดย

ผ่านเจ้าหน้าท่ีการเงิน

9. รับมอบยา
จากผู้จ าหน่าย แหล่งสนับสนุน

11. ด าเนินการตรวจรับยา

13.พิจารณาและลง



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล    ถูกต้อง ก่อนลงนามอนุมัติ

ท่าแซะ

1. ตรวจสอบความถูกต้อง  30 นาที

เจ้าหน้าท่ีการเงิน    ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน

   การส่งเบิกก่อนเบิกจ่ายทุกคร้ัง

1. จัดเก็บเข้าแฟ้มให้ถูกต้อง 5 นาที

เจ้าหน้าท่ีการเงิน     เป็นระเบียบและเรียง

    ตามล าดับเหตุการณ์

1.ทบทวนการจัดซ้ือแต่ละรายการ 10 นาที

ให้สอดคล้องกับแผนการจัดซ้ือ

นายระติ ชูรักษ์ 2.ปรับแผนการจัดซ้ือกรณีท่ีมี

การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์

 ให้มีการจัดซ้ือท่ีสอดคล้องกัน

รวมเวลาท้ังหมด 215 นาที

14. จัดท าการเบิกจ่ายเงินให้
บริษัทผู้จ าหน่าย

13.พิจารณาและลง
นามอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

15. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

16. ประเมินผลการด าเนินการจัดซื้อเปรียบเทียบ
กับแผนจัดซื้อยาแต่ละรายการในแตล่ะ

ไตรมาส



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

๑. ใช้ Productivity มาค านวณ 60 นาที

ภาระงานเพื่อวางแผนจัด

อัตราก าลังให้เพียงพอทุกหน่วยงาน

๒. จัดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ

ภาระงานและเกณฑ์ที่ก าหนด

3. ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวนัที่ ๕ ของทุกเดือน

๑. ประชุมคณะกรรมการ ๘๔๐ นาที

องค์กรพยาบาลเพื่อชี้แจงแนวทาง

ในการจัดตารางเวรประจ าเดือน
๒. จัดตารางเวรโดยใช้เกณฑ์

การจัดตารางเวรที่กลุ่มงาน

การพยาบาลก าหนด
3. ส่งตารางเวรภายใน

วนัที่ ๒๔ ของทุกเดือน

1. ตรวจสอบหลักฐานการลา ๖๐ นาที

การอนุมัติเดินทางไปราชการ

2. ลงนามในตารางเวร

1. เสนอภายในวนัที่ ๒๗ ของเดือน ๑๐ นาที

ระยะเวลา

การจัดตารางเวรพยาบาล (ตารางมอบหมายการปฏิบัติงานประจ าเดือน)

1. ประเมินภาระงาน
เพ่ือเปรียบเทียบการจัด

อัตราก าลังในแต่ละ
หน่วยงานและจัดท า

แนวทาง
การจัดตารางเวร

หัวหน้าพยาบาล

2. จัดตารางเวรการ
ปฏิบัติงาน

และส่งตารางเวร
ให้กับหัวหน้าพยาบาล          

หัวหน้างาน

หัวหน้าพยาบาล

4. เสนอตารางเวร
ต่อผู้อ านวยการ

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วน และลง

นาม
ในตารางเวร

หัวหน้าพยาบาล



การจัดตารางเวรพยาบาล (ตารางมอบหมายการปฏิบัติงานประจ าเดือน)

รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ 970 นาที

เพื่อพิจารณาอนุมัติ



๑.พิจารณาวนัลา วนัอบรม  วนัหยุด

และสรุปวนัปฏบิัติงานและเวร OT
ของพยาบาลในหน่วยงาน(ตามวธิปีฏิบัติ)

๒.จัดเวรตามเกณฑ์การจัดตารางเวร

วนัท่ี  ๒๐ ของเดือน  ลงนามผู้จัดเวร
และส่งหัวหน้าพยาบาลพิจารณา
ภายในวนัที่ ๒๕ ของทุกเดือน





ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง 5 นาที ต่อรายการ 

เบ้ืองต้นของงบทดลอง

 1.แยกประเภทเงินนอกงบประมาณ 30 นาที ต่อรายการ

และงบประมาณจากงบทดลอง 

2. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

เงินนอกงบประมาณและเงินในงบประมาณ

1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ 30 นาที ต่อรายการ

การจัดหมวดประเภท

1. จัดท ารายงาน บช.11 ถูกต้อง 20 นาที

ครบถ้วน ทันเวลา 

2. จัดส่งรายงาน บช.11 ให้ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ภายในวันท่ี 14 ของ

เดือนถัดไป

รวมเวลาท้ังหมด 85 นาที

ระยะเวลา

 การจัดท ารายงานบัญชีเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS (บช.11)

2. แยกประเภทเงินนอก
งบประมาณและเงินงบประมาณ

จากงบทดลอง

เจ้าหนี้ที่
บัญชี

เจ้าหน้าที่
บัญชี

เจ้าหน้าท่ีบัญชี

3. จัดหมวดประเภทตามระบบ
GFMIS

เจ้าหน้าที่
บัญชี

1. พิมพ์รายงานงบ
ทดลองจากโปรแกรม GL 
โดยการแปลงเปน็ ไฟล ์

6. จัดท ารายงาน บช.11 
ภายในก าหนด



ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

เจ้าของโครงการ 10 นาที

โครงการ

1. ตรวจสอบความพร้อม 30 นาที

เจ้าของโครงการ ตามรายละเอียดโครงการ
2. จัดท าแบบฟอร์มเพ่ือตรวจสอบ 

ความครบถ้วนของการด าเนินงาน

เจ้าของโครงการ 1. ลงลายมือช่ือผู้จัดท าโครงการ 15 นาที
2. เสนอก่อนด าเนินโครงการ

หน.กง.บริหารท่ัวไป 1. ตรวจสอบรายละเอียดตามแผน 420 นาที
และ และโครงการท่ี สสจ.ชุมพร อนุมัติ

ผอ.รพ.ท่าแซะ 2. กง.บริหารท่ัวไปบันทึกคุม
โครงการอบรม
3. ผอ.รพ.ท่าแซะลงนาม

ระยะเวลา

กระบวนงานการจัดโครงการอบรมสัมมนา/การศึกษาดูงานและการอบรมเพ่ือพัฒนาองค์กร

ของโรงพยาบาลท่าแซะ

1. ตรวจสอบความถูกต้องของ

(Organization Development)

2. ตรวจสอบความพรอ้ม
ในการด าเนนิการจดัอบรม

1. รับคืนโครงการทีอ่นมุตัิแลว้จาก 
สสจ.ชมุพร

และเตรยีมด าเนนิการ

3. ขออนมุตัดิ าเนนิจดัอบรมตาม
โครงการ

4. ตรวจสอบ
พิจาณาโครงการ



ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
เจ้าของโครงการ 1. ด าเนินการตามรายละเอียดการ 420 นาที

อบรมให้ครบถ้วน
2. กรณีต้องมีการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุฯ เจ้าของโครงการ
ด าเนินการขอซ้ือขอจ้าง
3. กรณีใช้เงินให้ยืมเงินทดรอง

ราชการพร้อมแนบส าเนาโครงการอบรม
4. ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

 นับจากวันท่ีอนุมัติ

เจ้าของโครงการ 1. สรุปรายละเอียดการด านินการ 30 นาที

พร้อมภาพถ่าย
2. แนบโครงการอบรมฉบับจริง
พร้อมเอกสารหลักฐานขอเบิกจ่าย
3. ส่งเอกสารจัดท าชุดพัสดุ ท่ี
งานพัสดุ

หน.กง.บริหารท่ัวไป 1. ตรวจสอบรายละเอียดตามแผน 420 นาที

และ และโครงการท่ี สสจ.ชุมพร อนุมัติ
ผอ.รพ.ท่าแซะ 2. กง.บริหารท่ัวไปบันทึกคุม

โครงการอบรม
3. ผอ.รพ.ท่าแซะ ลงนาม

นาที

(กรณีจัดอบรม 1 - 3 วัน)
รวมเวลาท้ังหมด  1,345

6. สรุปโครงการอบรมและขอ
อนุมัตใิชจ้า่ยเงนิ

5. ด าเนินการจดัอบรม

7. ปิดโครงการอบรม



 

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ

1. ตรวจสอบความครบถ้วน 10 นาที

ถูกต้องของเอกสาร

2. ลงลายมือช่ือรับเอกสารใน

ทะเบียนคุมของกลุ่มงานต่าง ๆ

3. บันทึกรับเอกสารในทะเบียนคุม

1. แยกเอกสารใบแจ้งหน้ีตามวันท่ี 10 นาที

2. ตรวจสอบยอดเงิน

3. ลงทะเบียนคุมเจ้าหน้ี

1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง 15 นาที

ของเอกสารและจ านวนเงิน

ในแต่ละชุดท่ีเบิกจ่าย

2.พิมพ์หนังสือรับรองการหัก

ภาษี ณ ท่ีจ่าย

3.เสนอผู้มีอ านาจลงนามใบขอ

อนุมัติเบิกจ่ายเงิน

1. ตรวจสอบความถูกต้องในเช็ค

ส่ังจ่ายเงินให้ตรงใบขออนุมัติเบิก 5 นาที

เบิกจ่ายเงิน

2. ลงทะเบียนคุมการส่ังจ่ายเช็ค

1.น าเช็คและทะเบียนคุมท่ีส่ังจ่าย 10 นาที

การจ่ายเงินนอกประมาณ

ระยะเวลา

งานการเงิน โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร

1. รับเอกสารจ่ายจากกลุ่มงานต่าง 

ๆ 

2.แยกเอกสารตามเจ้าหนี้ 

3. จัดท าใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

น.ส.ฐิดาภรณ์ ทับออย     

5. น าเสนอผู้มีน านาจลงนาม1.งานการเงนิ

4. พิมพ์เช็คสั่งจ่าย

น.ส.ฐิตาภรณ์ ทับออย      

นางอัจฉราภรณ์ 
พลรักเขตต์             

นางอัจฉราภรณ์ 
พลรักเขตต์
งานการเงิน



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ ระยะเวลา

เสนอผู้อ านาจลงนาม ตามเง่ือนไข

การส่ังจ่าย

2.แนบเอกสารท่ีผ่านการอนุมัติแล้ว

เพ่ือผู้ลงนามตรวจสอบ

1. แจ้งเจ้าหน้ีให้มารับเช็คตามล าดับ 10 นาที

ทะเบียนคุมเช็ค

2.เจ้าหน้ีลงลายมือช่ือและวันท่ีรับ

ในทะเบียนคุมเช็คและลงวันท่ี

ในใบเสร็จรับเงินให้ตรงกัน

3.เจ้าหน้าการเงินประทับตรา
"จ่ายเงินแล้ว"  พร้อมลงลายมือช่ือ

ในใบเสร็จรับเงิน

รวมเวลาท้ังหมด 60 นาที

5. น าเสนอผู้มีน านาจลงนาม1.งานการเงนิ
2.ผู้มีอ านาจลงนาม

6. ช าระหนี้

7. ส่งเอกสารการจา่ยให้
งานบัญชี

น.ส. ฐิดาภรณ์ ทับออย   
งานการเงิน

นางอัจฉราภรณ์ 
พลรักเขตต์
งานการเงิน



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การเบิกเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

 จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
 

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

1. ตรวจสอบความครบถ้วน 5 นาที

ถูกต้องของเอกสาร

2. ลงลายมือช่ือรับเอกสารใน

ทะเบียนคุมของกลุ่มงานต่าง ๆ

3. บันทึกรับเอกสารในทะเบียนคุม

1.แยกประเภทไม่ตรงตามหมวดท่ีจ่าย

2.ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

ของเอกสารและจ านวนเงิน

3.บันทึกสวัสดิการในทะเบียนคุม

1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง 15 นาที

ของเอกสารและจ านวนเงิน

ในแต่ละชุด

1. ตรวจสอบข้อมูลในใบเบิกเงิน 10 นาที

เพ่ือจ่ายในราชการ (แบบ ๓๕๐)

2.ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานจ่าย

การจ่ายเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการ(เงินงบประมาณ)

ระยะเวลา

งานการเงิน โรงพยาบาลท่าแซะ

5 นาที

1. รับเอกสารจ่ายจากกลุ่มงานต่าง ๆ 

2. คัดแยกเอกสาร
ค่าตอบแทน/สวัสดิการ

3. จัดท าใบเบิกเงิน/สมุดคุม เพื่อจ่าย
ในราชการ (แบบ ๓๕๐)

นางสาคร    
ทองอยู่

งานการเงนิ

4. น าเอกสารเสนอหัวหน้า
งานการเงินตรวจสอบ

นายสุชาติ  ชูจันทร์
หัวหนา้งานการเงิน



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

1. ผู้บริหารลงนามในใบเบิกเงิน 5 นาที

เพ่ือจ่ายในราชการ (แบบ ๓๕๐)

1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง 5 นาที

1. ตรวจสอบยอดเงินโอน 5 นาที

1. ตรวจสอบความถูกต้องจ านวนเงิน 10 นาที

(แบบ350)

5. น าเอกสารเสนอผู้มีอ านาจลงนามนายอนุ ทองแดง

7. สสจ.อนุมัติและโอนเงินเขา้บัญชี
เงินงบประมาณ ของ รพ.

6. น าใบเบิกเงิน/สมุดคุมเงิน เพ่ือจ่าย
ในราชการ (แบบ ๓๕๐) ส่ง สสจ.

น.ส.ฐดิาภรณ ์ทับ
ออย

8. เขียนเช็คสั่งจ่าย/โอนเงินเข้า

บัญชี ผู้ขอเบิก

น.ส.สภุาวด ีนุ้ยมาก           
งานการเงิน



ยาผู้ป่วยนอก

ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ

๑. ได้มีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์เคร่ืองมือ P

๒. ได้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้หรือไม่ P

๑. ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใส่ใบส่ังยา P

๒. ได้มีการตรวจสอบบัตรคิวเร่งด่วน บัตรคิวยาฉีด P

๓. ได้มีการเฝ้าระวังและสังเกตการแทรกคิวใบรับยาของผู้ป่วย P

๔. ได้มีการประสานความร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพหรือไม่ P

๑. ได้มีการให้ความรู้เร่ืองยา แนวทางปฎิบัติกับผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ P

๒. ได้มีการใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาช่วยเพ่ือให้เกิดความถูกต้องหรือไม่P

๑. ได้มีการวางแนวทางปฎิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกันหรือไม่. P

๒. ฉลากยา/ใบส่ังยามีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ P

ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดยาก่อนส่งมอบยาให้กับผู้ป่วย

๑. ได้มีการปฎิบัติตามแนวทางท่ีวางไว้หรือไม่. P

๒. ได้มีการใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาช่วยเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง P

๓. มีระบบการแจ้งเตือนการแพ้ยา และอันตรกริยาระหว่างยาหรือไม่ P

๔. มีการวางแผนเร่ืองอัตราก าลังคนหรือไม่ P

๕. มีแผนการส่งอบรมการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ P

ส่งมอบยาให้ผู้ป่วย

การจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์

คัดแยกใบส่ังยาตามคิว เรียงล าดับก่อน-หลัง คิวเร่งด่วน และคิวรับยาฉีด

พิมพ์ใบส่ังยา/ฉลากยาตามคิวคัดแยก และตรวจสอบความถูกต้อง ของการส่ังใช้ยา

จัดยาตามคิวการคัดแยก 

แบบสอบถามกระบวนการให้บริการ การจ่ายยาผู้ป่วยนอก

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลท่าแซะ จ.ชุมพร

แบบสอบถามน้ีเหมาะส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ท่ีซ่ึงคุ้นเคยเก่ียวกับด้านการบริการการจ่าย

ข้อสรุปค าตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเร่ืองน้ี

๑. แบบสอบถามด้านกระบวนการให้บริการการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ประกอบด้วย

แบบสอบถามด้านกระบวนการให้บริการการจ่ายยาผู้ป่วยนอก



๑. ได้มีการปฎิบัติตามหลักมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ P

๒. ได้มีการส่ือสารกับผู้ป่วยโดยใช้หลักการของ Prime Question ชัดเจนหรือไม่
P

๓. ได้มีการให้ความรู้ แนะน าแหล่งข้อมูลให้ความรู้ ช่วยเหลือปัญหาแก่ผู้ป่วย P

    และญาติหรือไม่ P

๔. มีสถานท่ีให้ค าปรึกษาด้านยาอย่างเหมาะสมหรือไม่ P

๕. มีการส่งมอบยาโดยเภสัชกรในผู้ป่วยทุกรายหรือไม่ P

การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน

๑. ได้มีการจัดท าตัวช้ีวัดในการปฎิบัติงานในงานบริการผู้ป่วยนอกหรือไม่ P

๒. มีระบบการค้นหา Dispensing error ในเชิงรุกอย่างเป็นระบบ ชัดเจน P

๓. หน่วยงานได้มีการด าเนินการทบทวน แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ P

๔. หัวหน้ากลุ่มงานมีการกระตุ้น ชักน า สนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ P

 

                                                                 ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการเศษ

                                                               วันท่ี 1 ตุลาคม 2562

สรุป : ........................................................................................................................................................................

                                                                ช่ือผู้รายงาน นายระติ ชูรักษ์ 



 

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

1. ตรวจสอบช่ือ HN เตียงผู้ป่วย 10 นาที

   ให้ตรงกับตัวผู้ป่วยและใบส่ังยา

2. จัดล าดับความเร่งด่วน (priority)

   ของยาในใบส่ังยา หากเป็นยาฉุกเฉิน

   ให้ใช้ยาใน stock ทันที หากเป็น

   ยาด่วนให้แนบป้ายยาด่วนมารับยาด้วย

1. น าใบส่ังยาและยาเดิมผู้ป่วยมา 5 นาที

   ให้ห้องยาโดยเร็วท่ีสุด

1. ตรวจสอบช่ือ HN เตียงผู้ป่วยให้ 15 นาที

   ตรงกับใบส่ังยาและยาเดิมผู้ป่วย

2. บันทึกรายการยาตามใบส่ังยาและ

   ใบประสานรายการ (Medication-

   reconcilation) ลงในระบบ HosXP 

   และเก็บยาเดิมผู้ป่วยไว้ท่ีห้องยา

1. พิมพ์ฉลากยาให้ถูกต้องและครบถ้วน 15 นาที

2. จัดยาให้ถูกต้องตามชนิดและจ านวน

งานจ่ายยาผู้ป่วยใน

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลท่าแซะ จ.ชุมพร

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลได้รับยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา

                  2. เพ่ือป้องกันความคลาดเคล่ือนทางยา (Medication Error) ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ระยะเวลา

1. คัดกรอง (screening) ใบสั่งยา

2. น าใบสัง่ยาและยาเดมิผูป้ว่ย
มาใหห้อ้งยา

3. รับใบสัง่ยา และยาเดมิผูป้ว่ย แล้ว

บันทึกรายการยาในระบบ HosXP

พยาบาลประจ า
ตึกผูป้่วยใน

ญาตผิูป้ว่ย/พนกังาน
ช่วยเหลอืคนไข้

เจ้าพนกังานเภสชักรรม

4. พิมพ์ฉลากยาและจดัยาเจ้าพนกังานเภสชักรรม



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

1. ตรวจสอบความถูกต้องของค าส่ัง- 15 นาที

   แพทย์ หากพบปัญหาให้ปรึกษาแพทย์

   และบันทึกลงในใบสหวิชาชีพ

2. ตรวจสอบยาและใบรายการยา

   (Drug Profle) ให้ตรงกับค าส่ังแพทย์

3. ตรวจสอบความถูกต้องของชนิดและ

   จ านวนของยาท่ีจัด

1. ส่งมอบยาให้แก่ญาติผู้ป่วยหรือ 15 นาที

   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ให้ถูกคน

2. หากเป็นยาเสพติด จะส่งมอบให้แก่

   เจ้าหน้าท่ีเท่าน้ันโดยน าใบ ยส.5

   และซากยามาแลกเปล่ียน

1. ตรวจสอบชนิดของยาและจ านวน 5 นาที

   ให้ตรงกับค าส่ังแพทย์

2. เก็บยาในกล่องยาประจ าตัวผู้ป่วย

   ให้ถูกต้อง

รวมระยะเวลาด าเนินการ 70 นาที

5. ตรวจสอบยาเภสชักร

6. ส่งมอบยาใหญ้าตผิูป้ว่ย/พนกังาน
ช่วยเหลอืคนไข้

เภสชักร

พยาบาลประจ าตกึ
ผู้ป่วยใน

7. รับยาและตรวจสอบยา



แบบ ปค. ๕

(1) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน การควบคุมภายใน การปรับปรุง  หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ท่ีมีอยู่ การควบคุม    / ก าหนดเสร็จ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ 

กระบวนสอบหาข้อเท็จจริงและ
จ าหน่ายพัสดุ กรณีพัสดุช ารุด
/ เส่ือมสภาพ

1. คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการ เร่ิมด าเนินการ การควบคุมท่ีมีอยู่ รายงานผลการ ปรับปรุงพัฒนาระบบ กลุ่มงานพัสดุ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่สามารถตรวจสอบ สอบข้อเท็จจริง ไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ สอบหาข้อเท็จจริง การควบคุมพัสดุ 1 ตุลาคม 2562

กรณีพัสดุช ารุด / เส่ือมสภาพ พัสดุช ารุดได้อย่าง ในวันเปิดท าการ การด าเนินงานบรรลุ ล่าช้าและไม่ถูกต้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาล.........................

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562

ความเส่ียง การประเมินผล

การควบคุมภายใน

ความเส่ียง

ท่ียังมีอยู่



ตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ครบถ้วน วันแรกของการ วัตถุประสงค์ ตามระเบียบท่ีก าหนด ครบถ้วนตามระเบียบ

รับทราบค าส่ัง เน่ืองจากระบบ ท่ีก าหนด
วัตถุประสงค์ ให้แล้วเสร็จภายใน การควบคุมพัสดุ

ตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ๑๐ วันท าการ ไม่รัดกุมเพียงพอ
ตามความเป็นจริง รวมท้ังมีข้อมูล

ไม่เพียงพอต่อการ
สอบหาข้อเท็จจริง
ให้ส าเร็จได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

2. รายงานผลการสอบหา ผลการรายงาน ตรวจสอบ การควบคุมท่ีมีอยู่ ผลการรายงาน ปรับปรุงพัฒนาระบบ กลุ่มงานพัสดุ

ข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ารุด ล่าช้าและไม่ถูกต้อง ความถูกต้องครบถ้วน ไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ ล่าช้าและไม่ถูกต้อง การควบคุมพัสดุ 1 ตุลาคม 2562

/ เส่ือมสภาพ ก่อนรายงานผล การด าเนินงานบรรลุ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ต่อผู้แต่งต้ัง วัตถุประสงค์ ครบถ้วนตามระเบียบ

จัดท ารายงานผล ส่งผลให้รายงานผล ท่ีก าหนด
ตรวจสอบข้อเท็จจริง การสอบหาข้อเท็จจริง
เสนอต่อผู้แต่งต้ัง กรณีพัสดุช ารุด แต่งต้ังคณะกรรมการ กลุ่มงานพัสดุ
ภายใน 5 วันท าการ / เส่ือมสภาพ ตรวจสอบข้อเท็จจริง 1 ตุลาคม 2562
นับต้ังแต่เร่ิมด าเนินการ ล่าช้าและไม่ถูกต้อง ให้มีจ านวนท่ีเหมาะสม

กรรมการลงลายมือ กับปริมาณงาน
ช่ือก ากับในเอกสาร ภายในระยะเวลา
ประกอบรายงาน ท่ีระเบียบก าหนด



ทุกแผ่น

แจ้งให้คณะกรรมการ กลุ่มงานพัสดุ

ตรวจสอบเร่ิมตรวจสอบ 1 ตุลาคม 2562

ข้อเท็จจริงต้ังแต่
วันเร่ิมท าการวันแรก
ของเดือนตุลาคม
และรายงานผล
ภายใน 30 วันท าการ

ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ลงลายมือช่ือรับทราบ
ค าส่ัง

         ช่ือผู้รายงาน .................................................................................
                  ( …………………………………………………. )

       ต าแหน่ง..........................................................................
             วันท่ี      ตุลาคม 2562



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ

1.จดัเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 30 นาที

เคร่ืองมือให้เพียงพอและมีความ

พร้อมส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย  

หลังจากได้รับการส่งต่อข้อมูล

จาก OPD และ ER

1.ประเมินความต้องการและ 15 นาที
ปัญหาสุขภาพ

2.การคัดกรองในการจ าแนก

ประเภทผู้ป่วย

1.ทีมผู้ให้บริการมีการประสาน 30 นาที

งานและวางเป้าหมายในการดูแล

ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับปัญหา/

ความต้องการด้านสุขภาพของ

ผู้ป่วย

2.ส่ือสารให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและ

และญาติ

1.แนวทางการดูแลผู้ป่วย 45 นาที

กลุ่มโรคส าคัญของ รพ.

2.แนวทางการพยาบาลตาม

มาตรฐานวชิาชีพ

3.แนวทางการจดัการภาวะ

ฉุกเฉิน

1.ประเมินซ้ าตามประเภทและ 15-30 นาที

ระดับความรุนแรงของผู้ป่วย

ระยะเวลา

การดูแลผู้ป่วยแรกรับ

หน่วยงานผู้ป่วยใน    โรงพยาบาลท่าแซะ

1. เตรียมสถานทีแ่ละ
อุปกรณ์เครือ่งมือ

2. ประเมินอาการแรกรบัและ
แยกประเภทผูป้ว่ย  

3.การวางแผนดแูลผูป้ว่ย

4. การดูแลผูป้ว่ย

5.การประเมินซ า้

พยาบาล
วิชาชีพและ

ผู้ช่วยช่วยเหลือ
ผู้ป่วย

พยาบาลวิชาชีพ

ทีมสหวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ ระยะเวลา

การดูแลผู้ป่วยแรกรับ

หน่วยงานผู้ป่วยใน    โรงพยาบาลท่าแซะ

 

1.ปฏิบัติตามแนวทางในการ 30 นาที

วางแผนจ าหน่าย

2.ปฏิบัติตามแนวทางในการ

ให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่    

ผู้ป่วย/ครอบครัวตามบริบท  

ของผู้ป่วย  

รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ 180 นาที

5.การประเมินซ า้

6.จ้าหนา่ย/วางแผนการดแูล
ต่อเนื่อง

ทีมสหวชิาชพี



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง 5 นาที ต่อรายการ 

เบื้องต้นของเอกสารที่ได้รับ

1. ตรวจสอบเอกสารและจ านวนเงิน 10 นาที ต่อรายการ

ใหถู้กต้องตรงกนักบัใบสรุปการส่งมอบ

2. แยกเอกสารตามประเภท เช่น 

 เอกสารรับ เอกสารน าส่ง รายงานลูกหนี้

รายงานเจ้าหนี้ เปน็ต้น

1. วิเคราะหโ์ดยเร็วที่สุด 5 นาที ต่อรายการ

( เนื่องจากมเีจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ

งานบญัชีเพยีงคนเดียว )

ระยะเวลา

 การบันทึกบัญชีในระบบ GL
งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลท่าแซะ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

3. วิเคราะห์รายการทางบัญชี

เจ้าหน้าที่

2.ตรวจสอบความถูก

ต้อง ครบถ้วนของ
เอกสารท่ีได้รับ

เอกสารไม่ถูกต้อง
ส่งกลับไปที่ฝ่ายงาน

ท่ีรายงานมา

1.รับเอกสารประกอบการบันทึก
รายการทางบัญชทีั้งดา้นรับดา้นจ่าย

ด้านทั่วไป



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

1. บนัทกึรายการใหค้รบถ้วนถูกต้อง 5 นาที ต่อรายการ

ตามประเภทของเอกสารที่ได้รับ

2. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

ของเอกสารกบัรายการที่บนัทกึในโปรแกรม GL

1. ตรวจสอบยอดคงเหลือของแต่ละ 5 นาที ต่อรายการ

รายการทางบญัชีในทะเบยีนคุมใหต้รงกบั

ยอดคงเหลือในงบทดลองในโปรแกรม GL

2. ตรวจสอบทนัททีี่บนัทกึรายงาน

ในทะเบยีนแล้วเสร็จ

1. จัดท ารายงานทางการเงิน 1260 นาที ต่อ 1 รายงาน

ใหท้นัภายในวันที่ระเบยีบก าหนด

2. พมิพร์ายงานทางการเงิน

ออกมาจากโปรแกรมใหค้รบถ้วน

4. บันทึกรายการทางบัญชี
ในระบบ GL 

ตามประเภทของเงิน

5. จัดท าทะเบียนคุม
ตามประเภทรายการทางบัญชี

6. จัดท ารายงานทางการเงิน
ให้ครบทุกประเภท 

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง 60 นาที ต่อ 1 รายงาน 

ลงลายมอืชื่อผู้จัดท า 

2. เสนอภายในวันที่จัดท าแล้วเสร็จ

3. หวัหนา้กลุ่มงานการเงินและบญัชี

ตรวจสอบและลงลายมอืชื่อภายใน 1 วัน

1. ผู้อ านวยการลงนามรับทราบ 5 นาที

และลงนามในหนงัสือน าส่งรายงาน

ใหก้บัหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง 5 นาที

ของการลงลายมอืชื่อผู้มอี านาจ

7. เสนอรายงานทางการเงิน
ต่อหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและ

บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่

8. เสนอรายงานทางการเงิน
ต่อผู้อ านวยการ

9. รับคืนรายงานทางการเงิน
จากห้องผู้อ านวยการ

เจ้าหน้าที่



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

1. จัดเกบ็ทนัททีี่ได้รับคืนโดยแยก 5 นาที

ตามประเภทและตามล าดับเหตุการณ์

2. จัดเกบ็ในที่ปลอดภยั

รวมเวลาทั้งหมด 1365 นาที

เจ้าหน้าที่บัญชี
10. จดัเกบ็รายงานทางการเงนิ 
หรือส าเนารายงานทางการเงนิ

ตามวนัทีบ่ันทกึรายการ



 

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ ระยะเวลา

1. ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการประเมินอาการ 4 นาที

ตามความรุนแรงและเร่งด่วน

 ภายใน 4 นาที

1. บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกเวชระเบียน 5 -10  นาที

    ผู้ป่วยแรกรับให้ถูกต้องครบถ้วน

    พร้อมเขียนช่ือผู้ประเมินให้ชัดเจน

1. คัดแยกประเภทผู้ป่วยตามเกณฑ์ 2 นาที

   การจ าแนกประเภทผู้ป่วย

1. จัดเตียงนอนให้ผู้ป่วยตามโซนแบ่ง 5 นาที

    ตามระดับความรุนแรง

2. ให้การดูแลรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น

   และแก้ไขภาวะฉุกเฉินตามระดับ

   ความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย

1. รายงานแพทย์โดยใช้หลัก SBAR 2 นาที

    กรณีผู้ป่วยสีแดงรายงานแพทย์ทันที

    ภายใน 4 นาที

2. ปฎิบัติตามแนวทางการขอค าปรึกษา

    กับสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย

    กลุ่มโรคส าคัญ

การประเมินคัดกรองผู้ป่วย

หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลท่าแซะ

1. ประเมินสภาพอาการ
ผู้ป่วยแรกรับ

2. ซักประวัติสุขภาพ
ตรวจร่างกาย วัดสัญญาณชีพ

ประเมินด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ 
พร้อมบันทึกข้อมูล

3. คัดแยกประเภทผู้ป่วย
ตามสภาพอาการเจ็บป่วย

4. วางแผนการดูแลผู้ป่วย
โดยจัดเตียงให้ผู้ป่วยนอน

ตามสภาพอาการความเจ็บป่วย
ตามระดับความรุนแรง

5. รายงานแพทย์และขอความ
ร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพ   ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วม
วางแผนการดูแลผู้ป่วย 

พยาบาล
วิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ
และ

พนักงานช่วยเหลือ
คนไข้

พยาบาล

พยาบาล

พยาบาล



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ ระยะเวลา

1. ปฏิบัติตามแนวทางในการให้ข้อมูล 5 นาที

   การให้ค าแนะน า เสริมพลัง แก่ผู้ป่วย/

   ครอบครัว พร้อมท้ังบันทึกในใบบันทึก

   ทางการพยาบาลทุกคร้ังให้ถูกต้อง 

   ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเขียนช่ือ

   ผู้ให้ค าแนะน าทุกคร้ัง

1. บันทึกข้อมูลการให้ค าแนะน า 2 นาที

   การปฏิบัติตัว การให้การพยาบาล

   อาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยการรับรู้

   ของผู้ป่วยและญาติในใบบันทึก

   ทางการพยาบาลทุกคร้ัง

   ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

   พร้อมเขียนช่ือ ผู้บันทึกข้อมูล /

   ผู้ให้ค าแนะน าทุกคร้ัง

7. ประเมินและบันทึกข้อมลูการ
รับรู้อาการเจ็บป่วย

ของผู้ป่วยแผนการรักษา
การปฏิบัติตัวสังเกต
อาการผิดปกติท่ีต้อง

แจ้งพยาบาลแก่ผู้ป่วย
และญาติผู้ดูแล 

6. สื่อสารข้อมูลอาการเจ็บป่วย
ของผู้ป่วยแผนการรักษา 
ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัว 
การสังเกตอาการผิดปกติ

ท่ีต้องแจ้งพยาบาลแก่ผู้ป่วย
และญาติผู้ดูแล 

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาล

รวม 30 นาที



 

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

1. ผู้ยืมต้องได้รับอนุมัติให้ไป 10 นาที

ราชการ หรือได้รับอนุมัติให้ด าเนิน

โครงการเรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน

   2. ผู้ยืมต้องส่งสัญญาการยืมเงิน

ให้การเงินล่างหน้าก่อนวันต้องการ

ใช้เงิน 7 วัน

   1. ตรวจสอบหลักฐานให้เป็นไป 15  นาที

ตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

เก่ียวกับการยืมเงินทดรอง

   1. ตรวจสอบเงินงบประมาณ 10 นาที

กับทะเบียนคุมงบประมาณ

และวงเงินท่ีได้รับ

2. ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้

เป็นไปตามโครงการท่ีก าหนด

1.บันทึกให้ครบถ้วนถูกต้อง 10 นาที

ทันทีท่ีตรวจสอบเสร็จ

2. จัดล าดับเลขท่ีขอเบิก

1. สัญญายืมเงินท่ีได้รับอนุมัติแล้ว 10 นาที

ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการขอเบิก

การยืม - การคืนเงินบ ารุง

ระยะเวลา

งานการเงิน โรงพยาบาลท่าแซะ

1. รับสัญญาการเงินยืมจากผู้ยืม

จ านวน 2 ฉบับ                            
พร้อมแนบเอกสารประกอบ                   

ให้งานการเงิน 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
สัญญาการเงินยืมและเอกสาร

ประกอบการยืมเงิน

3. ตรวจสอบงบประมาณ

ให้ถูกต้องตามแผนงานโครงการ

น.ส.สุภาวดี นุ้ยมาก
งานการเงิน

5.เสนอผู้บริหาร                      
อนุมัติในสัญญายืมเงิน 

4. บันทึกรายละเอียดการยืมเงิน
ในทะเบียนคุมเงินยืม-เงินบ ารุง

งานการเงนิ รพ.ปากน ้าชมุพร



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

1. เอกสารสารการยืมเงินท้ังหมด 5 นาที

ท่ีได้รับการอนุมัติ

1.ผู้มีอ านาจลงนามติดราชการ 10 นาที

พร้อมกัน

  1. ผู้ยืมเงินตรวจสอบความถูกต้อง 5 นาที

ของส านวนเงินท่ีได้รับเปรียบเทียบ

กับส าเนาการยืมเงิน

2. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

ของสัญญาการยืมเงิน เซ็นช่ือรับเช็ค

1. บันทึกภายในวันท่ีจ่ายเงินยืม 5 นาที

9.จ่ายเช็คให้ผู้ยืมเงิน                                      
และส่งคืนสัญญาการยืมเงิน             

ให้งานการเงิน

ผู้อ านวยการ รพ.

ผูย้มืเงนิ

7. ท าเช็คจ่ายเงินให้แก่ผู้ยืมเงิน                           
ตามระบุในสัญญาการยืมเงิน

8. เสนอผู้มีอ านายลงนาม 2 ใน 4

10 บันทึกลูกหนี้เงินยืมในระบบ......
ณ วันที่ลูกหนี้รับเงินยืม.

อุษา เพ็ญสุวรรณ์
งานบัญชี

งานการเงนิ รพ.ปากน ้าชมุพร



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

1. จัดเก็บเอกสารเรีบงตามล าดับ 5 นาที

เลขท่ีสัญญา

1. ผู้ย่ืมไม่คืนตามก าหนดและ 5 นาที

ส่งคืนเงินเกิน 30%

2 นาที

1.ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายให้เป็นไป

ตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

เก่ียวกับการยืมเงินทดรอง

1. เพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบและ 2 นาที

อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน

1. บันทึกล้างหน้ีเงินยืมด้านหลัง 2 นาที

สัญญายืมเงิน

2. ออกใบส าคัญ/ใบเสร็จรับเงิน

ให้แก่ผู้ยืมทุกคร้ัง

13. ส่งหลักฐานการจ่ายเงินและเงิน
เหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด

11. เก็บเอกสารเข้าแฟ้มลูกหนี้เงิน

ยืม

15. รับคืนในสัญญาการยืมเงิน
พร้อมทั้งออกใบรับใบส าคัญและ

ใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืม

12. บันทึกขอเบิกเงินและ                          
ส่งชดใช้คืนเงินยืม

14. เสนอผู้บริหารอนุมัติ

ผูย้มืเงนิ

งานการเงนิ รพ.ปากน ้าชมุพร



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

1. ต้องลงทะเบียนคุมทุกคร้ัง 2 นาที

เพ่ือตรวจสอบลูกหน้ี

1. ยอดเงินต้องตรงกับใบส าคัญ 2 นาที

17. คีย์ข้อมูลล้างหนี้ในระบบ

16. ลงทะเบียนคุมลูกหนี้และสัญญา
ยืมเงินเพ่ือล้างลูกหน้

นางไรนะ สะนี
งานบัญชี

นางไรนะ สะนี
งานบัญชี

งานการเงนิ รพ.ปากน ้าชมุพร



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

1. ตรวจเช็คช่ือนามสกุลให้ตรงกับใบส่ือสาร   5 นาที

เช็คสิทธ์ิ

2.ถามอาการส าคัญของผู้ป่วย    

3.แยกประเภทผู้ป่วย 

5 นาที

1.เรียกผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 5 นาที

  1.ข่ือนามสกุล

  2. อายุ

1. ให้บริการรักษาทางทันตกรรม 15-40 นาที

รวมเวลาท้ังหมด  20-50 นาที

วิธีปฏิบัติกระบวนการเรียกผู้ป่วยเข้ารับการท าทันตกรรม

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้องถูกคน

                               
ระยะเวลา

1.เรียงล าดับก่อนหลัง  ช่องทางด่วน 

และความรุนแรงของโรค

1. ซกัประวตัผิูป่้วย

2. จดัเรยีงล ำดบักำร
ใหบ้รกิำร

3. กำรเรยีกผูป่้วยเขำ้หอ้ง
ทนัตกรรม

เจ้าหน้าท่ีทันตกรรม

4. ผูป่้วยเขำ้รบักำรรกัษำ
ทำงทนัตกรรม

เจ้าหน้าท่ีทันตกรรม

เจ้าหน้าท่ีทันตกรรม

เจ้าหน้าที่ทันตกรรม





ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ

๑. พยาบาลแผนก OPD/IPD แจ้งทาง 20 นาที

โทรศัพท์ภายใน ให้ จนท.ระบาดวิทยา

ของโรงพยาบาล ทราบ ภายใน ๒๐ นาที

เม่ือพบผู้ป่วยโรคติดต่อท่ีเข้าข่ายต้อง

ซักประวัติ เพ่ือการควบคุมโรค

๑. เตรียมเอกสารการซักปะวัติโรค 10 นาที

ติดต่อ แต่ละโรค ให้พร้อม

๒. หลังได้รับแจ้งผู้ป่วยต้องซักประวัติ

จนท.ระบาดวิทยาเข้าซักประวัติผู้ป่วย ท่ี

แผนก OPD หรือ IPD ตามท่ีได้รับแจ้ง

๑. ด าเนินการซักประวัติผู้ป่วยอย่าง 20 นาที

ละเอียด เพ่ือหาพิกัดบ้านผู้ป่วย ในการ

แจ้ง ให้เครือข่ายลงควบคุมโรคใน

พ้ืนท่ีได้

๑. น าข้อมูลท่ีได้จากการซักประวัติ 5 นาที

มาบันทึกลงในโปรแกรมแจ้ง Case (Vep

Alert Online) 

การให้บริการซักประวัติโรคติดต่อ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลท่าแซะ

ระยะเวลา

1. รับแจ้งจาก แผนกผู้ป่วยใน/
แผนกผู้ป่วยนอก มีผู้ป่วยโรคติดต่อ
ที่เข้าข่ายต้องซักประวัติเพื่อแจ้ง

ควบคุมโรคในพื้นที่

2. เตรียมเอกสารการซักประวัติ

พยาบาลประจ า
แผนก OPD/IPD

3. ด าเนินการซักประวัติผู้ป่วย
โรคติดต่ออย่างละเอียด เพื่อหาแหล่ง

รังโรค ของการติดเชื้อในครั้งนี้

4. น าข้อมูลท่ีได้จากการซักประวัติ
ผู้ป่วยโรคติดต่อ มาบันทึกลงใน

โปรแกรมแจ้ง Case (Vep Alert 
Online)

เจ้าหน้าที่ระบาด
วิทยา

เจ้าหน้าที่
ระบาดวิทยา

เจ้าหน้าที่ระบาด
วิทยา



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ

การให้บริการซักประวัติโรคติดต่อ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลท่าแซะ

ระยะเวลา

รวมระยะเวลาท้ังหมด 55 นาที







ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ

1. จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ 30 นาที

เคร่ืองมือให้เพียงพอและมีความพร้อม

ส าหรับการใช้งานให้แล้วเสร็จภายใน

เวลา 08.00 น. ของทุกวัน

1. ประเมินและคัดกรองผู้ป่วย ท้ังทางร่าง 30 นาที

กายและทางจิตใจ  ตามประเภทของยาเสพ

ติด  และคัดกรองความเส่ียงต่ออาการทาง

จิต 

2. เฝ้าระวังและสังเกตุอาการผิดปกติท้ัง

ทางร่ายกายและทางจิตใจขณะรับบริการ 

เป็นระยะๆ

1. พยาบาลชาชีพต้องเข้าร่วมประเมิน 30 นาที

วางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน

2. อธิบายผู้ป่วยและญาติเพ่ือให้เข้าใจ

แนวทางการรักษาท่ีถูกต้องอย่างชัดเจน 

1. ปฏิบัติตามแนวทางการดูแล 45 นาที

ผู้ป่วยยาเสพติดแต่ละประเภท

  2. จ่ายยาให้ผู้ป่วยตามแนวทางฯ

3. เฝ้าระวังและสังเกตุอาการผิดปกติท้ัง

ทางร่ายกายและทางจิตใจขณะรับบริการ 

เป็นระยะๆ

การให้บริการผู้ป่วยยาเสพติด

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลท่าแซะ

ระยะเวลา

1. เตรียมสถานที่
และอุปกรณ์เครื่องมือ

2. ประเมินผู้ป่วยคัดกรองผู้ป่วย   
ทางร่างกายและจิตใจ

พยาบาลวิชาชีพ/
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

3. วางแผนการดูแลผู้ป่วย

พยาบาลวิชาชีพยา
เสพติด/จิตเวช

4.ให้การดูแลผู้ป่วย

พยาบาลวิชาชีพ
ประจ าคลินิก

พยาบาลวิชาชีพ
ประจ าคลินิก



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ

การให้บริการผู้ป่วยยาเสพติด

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลท่าแซะ

ระยะเวลา

1. วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยให้ครอบคลุม 30 นาที
ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย 

2. จ าหน่ายผู้ป่วยออกจากระบบภายใน 

ระยะเวลาท่ีก าหนด

1. ให้ข้อมูลและความรู้การดูแลสุขภาพ 30 นาที

กับผู้ป่วยและญาติให้ครอบคลุม

ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย

2. ต้องท าการประเมินความเข้าใจผู้ป่วย

และญาติหลังจากให้ข้อมูลทุกคร้ัง

1.ติดตามผู้ป่วยท่ี รพ. 30 นาที

2. แจ้งการส่งข้อมูลให้กับเครือข่าย

บริการสุขภาพทราบทันทีหลังจากส่งข้อมูล

3. บันทึกข้อมูลลงใน ระบบ บสต./

ทะเบียนจิตเวช

รวมระยะเวลาท้ังหมด 225 นาที

7. ติดตามผู้ป่วยตามแต่ละ
ประเภท/ส่งต่อให้

เครือข่ายบริการสุขภาพ

5. วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย

6. ให้ข้อมูลการดูแลตนเองและ
การเสริมพลังกับผู้ป่วยและญาติ

1. ทีมสหวิชาชีพ 
2. ผู้ป่วย 
3. ญาติผู้ป่วย

ทีมสหวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ
ประจ าคลินิก







ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การบริการ

1. จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ 30 นาที

เคร่ืองมือให้เพียงพอและมีความพร้อม

ส าหรับการใช้งานให้แล้วเสร็จภายใน

เวลา 08.00 น. ของคลินิก ARV ทุกวันอัง

คาร

1. ประเมินและคัดแยกผู้ป่วยให้เป็น 20 นาที

ไปตามมาตรฐานและแนวทางการดูแล

ผู้ป่วยรับยาต้านไวรัส ARV อย่างเคร่ังครัด 

2. เฝ้าระวังและสังเกตุอาการผู้ป่วย

ขณะรับบริการเป็นระยะๆ 

1. ทีมสหวิชาชีพต้องเข้าร่วมประเมิน 45 นาที

วางแผนการดูแลผู้ป่วยทุกคร้ัง

2. อธิบายผู้ป่วยและญาติเพ่ือให้เข้าใจ

แนวทางการรักษาท่ีถูกต้องอย่างชัดเจน 

1. วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยให้ครอบคลุม 30 นาที

ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย 

2. จ าหน่ายผู้ป่วยออกจากระบบภายใน 

ระยะเวลาท่ีก าหนด

การให้บริการผู้ป่วยรับยาต้านไวรัส ARV

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลท่าแซะ

ระยะเวลา

1. เตรียมสถานที่
และอุปกรณ์เครื่องมือ

2. ประเมินผู้ป่วยและคัดแยกผู้ป่วย
ตามประเภทของการเข้ารับบริการ

จพง.สาธารณสุข/
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

3. วางแผนการดูแลผู้ป่วย

ทีมสหวิชาชีพ

4. วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย

พยาบาลวิชาชีพ
ประจ าคลินิก

พยาบาลวิชาชีพ
ประจ าคลินิก



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การบริการ

การให้บริการผู้ป่วยรับยาต้านไวรัส ARV

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลท่าแซะ

ระยะเวลา

1. ปฏิบัติตามแนวทางการดูแล 30 นาที
ผู้ป่วยผู้ติดเช้ือ HIV รับยาต้านไวรัส ARV

อย่างเคร่งครัด

1. ให้ข้อมูลและความรู้การดูแล

สุขภาพ 30 นาที

กับผู้ป่วยและญาติให้ครอบคลุม

ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย

2. ต้องท าการประเมินความเข้าใจผู้ป่วย

และญาติหลังจากให้ข้อมูลทุกคร้ัง

1. ส่งข้อมูลผู้ป่วยให้ผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ 20 นาที

2. แจ้งท้องถ่ินทราบ (ตามความสัมครใจ)

ของผู้ป่วย เพ่ือขอรับเงินสังคมสงเคราะห์

รวมระยะเวลาท้ังหมด 205 นาที

7. ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
ให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพ

5. ให้การดูแลผู้ป่วย

6. ให้ข้อมูลการดูแลตนเองและ
การเสริมพลังกับผู้ป่วยและญาติ

1. ทีมสหวิชาชีพ 
2. ผู้ป่วย 
3. ญาติผู้ป่วย

ทีมสหวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ
ประจ าคลินิก







ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ

จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ 30 นาที

เคร่ืองมือให้เพียงพอและมีความพร้อม

ส าหรับการใช้งานให้แล้วเสร็จภายใน

เวลา 08.00 น. ของทุกวัน

1.ย่ืนสมุดสีชมพู/รับบัตรคิว 10 นาที

2.ประเมินการช่ังน้ าหนัก/วัดส่วนสูง/วัดรอบศรีษะ

3.ประเมินภาวะโภชนาการ

2. เฝ้าระวังและสังเกตุอาการผู้ป่วย

ขณะรับบริการเป็นระยะๆ 

1. ทีมสหวิชาชีพต้องเข้าร่วมประเมิน 20 นาที

วางแผนการดูแลผู้ป่วยทุกคร้ัง

2. อธิบายผู้ป่วยและญาติเพ่ือให้เข้าใจ

แนวทางการรักษาท่ีถูกต้องอย่างชัดเจน 

1.ฉีดวัคซีนตามมาตรฐาน 10 นาที

2.คัดกรองHCTตามเกณฑ์

3.ปฏิบัติตามแนวทางCPGเด็ก0-5 ปี

  

   

การให้บริการสุขภาพเด็กดี 0-5 ปี

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลท่าแซะ

ระยะเวลา

เตรียมสถานที่
และอุปกรณ์เครื่องมือ

1.ยื่นสมุดสีชมพู/รับบัตรคิว/ช่ัง
น ้าหนัก/วัดส่วนสูง/วัดรอบศรีษะ/

ประเมินภาวะโภชนาการ

พนักงาน

2. ตรวจร่างกาย/ตรวจพัฒนาการ/
ดูแลสุขภาพช่องปาก

ทีมสหวิชาชีพ

3. ฉีดวัคซีน/เจาะความเข้มข้นเลือด

ทีมสหวิชาชีพ

นักวิชาการ
สาธารณสุข/

พยาบาล



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ

การให้บริการสุขภาพเด็กดี 0-5 ปี

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลท่าแซะ

ระยะเวลา

1. ปฏิบัติตามแนวทางการดูแล 30 นาที
สุขภาพเด็กดี 0-5 ปี

2.จ่ายยาเสริมธาตุเหล็กตามเกณฑ์/ยาลดไข้

3.ประสานเครือข่ายในการส่งต่อให้ครอบคลุม

1. ให้ข้อมูลและความรู้การดูแลสุขภาพ 10 นาที

กับผู้ป่วยและญาติให้ครอบคลุม

ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย

2. ต้องท าการประเมินความเข้าใจผู้ป่วย

และญาติหลังจากให้ข้อมูลทุกคร้ัง

1. ส่งข้อมูลทาง E-mail/Line 15 นาที

 ไม่เกิน 7 วันท าการ

2. แจ้งการส่งข้อมูลให้กับเครือข่าย

3. บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน hosxp ทันที

5

รวมระยะเวลาท้ังหมด 125 นาที

7. ส่งต่อข้อมูลเด็ก0-5 ปี
ให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพ

4. ให้การดูแลผู้ป่วยหลังฉีดวัคซีน/ให้
สุขศึกษา

5. แจ้งผลเลือด/รับยา/รับใบนัด/คืน
สมุดสีชมพู

1. ทีมสหวิชาชีพ 
2. ผู้ป่วย 
3. ญาติผู้ป่วย

ทีมสหวิชาชีพ

ทีมสหวิชาชีพ



2. เพ่ือให้พยาบาลปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ

1.หัวหน้าเวรตรวจสอบภาระงานโดย 20 นาที

เทียบกับเกณฑ์การเรียกอัตราก าลัง
เสริม

ของแต่ละหน่วยงาน

2.บันทึกภาระงานเกินใน

สมุดบันทึกเหตุการณ์

3.ตรวจสอบผู้ท่ีต้องข้ึน

ปฏิบัติงานเสริมตาม ตาราง oncall

4.ตรวจสอบการจ าแนกประเภทผู้ป่วย

รายเวร 

1. จัดพยาบาลข้ึนปฏิบัติงานเสริม
 เม่ือมีภาระงานเกิน ภายใน 1ช่ัวโมง 20 นาที

2.ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของ

พยาบาลท่ีข้ึนเสริม ภายใน1วันท าการ

3.ท ารายงานการข้ึนปฏิบัติงานเสริม

ส่งหัวหน้าพยาบาลทุกสัปดาห์ภายใน7วัน

4.ตรวจสอบการจ าแนกประเภทผู้ป่วย

รายวันของแต่ละหน่วยงาน

ระยะเวลา

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลท่าแซะ

การจัดเจ้าหน้าท่ีเสริมให้กับหน่วยงานท่ีมีภาวะงานเกิน

1. ประสานงานหัวหน้า
หน่วยงานที่มีภาระงาน
เกิน/ ขาดอัตราก าลัง

2. ประสานบุคลากร
พยาบาลขึ้นปฏิบัติงาน
ตามข้อตกลงร่วมกัน

หัวหน้าเวร
หน่วยงาน
การพยาบาล

หัวหน้างาน



กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลท่าแซะ

การจัดเจ้าหน้าท่ีเสริมให้กับหน่วยงานท่ีมีภาวะงานเกิน

1.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน

การปฏิบัติงานเสริม

ภายใน 3วันท าการหลังจากท่ีได้รับรายงาน

รายงาน 60 นาที

รวมระยะเวลา 100 นาที

หัวหน้า
พยาบาล

3.ตรวจสอบการขึ้น
ปฏิบัติงานของ
อัตราก าลังเสริม



งานเอ็กซเรย์



ขั้นตอนการบริการทนัตกรรม 

 

ขัน้ท่ี 1 ยื่นบตัรพรอ้มแฟม้ประวตัทิี่หอ้งทนัตกรรม 5 นาที 

 

 

ขัน้ท่ี 2 คดักรองโรค 5 นาท ี

 

 

ขัน้ท่ี 3 ตรวจใหบ้รกิารทนัตกรรม 15-20 นาท ี

 

ขัน้ตอนและระยะเวลาการบรกิารทนัตกรรม รวมเวลาการรอไมเ่กิน 30 นาท ี

  



ขัน้ตอนปฏิบัต ิประกันสังคม 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

1.หอ้งบตัรเช็คสิทธ์ิ เช็คจ านวนเงินท่ีใชส้ิทธ์ิได ้

2.หลงัท าฟันทนัตกรรมเติมขอ้มลูในใบใชส้ิทธ ์ใหถ้กูตอ้ง 

 

 แจง้ใหค้นไขไ้ปจ่ายเงิน พรอ้มใหส้่งใบใชส้ิทธ์ิท่ีหอ้งบตัรก่อนจ่ายเงิน  



ใช ่

สง่ตอ่ร.พ.ชมุพร

ชมุพรชมุพร 

ใหค้  าแนะน า

แนะน า 

ปรกึษาแพทย ์

รบัยา 

ระบบควิ

ควิ 

ใช ่

ยุง่ยาก 

ซบัซอ้น 

มีโรคทางระบบ

ระบบ 
กรณีเกินขดี

ความสามารถ 

จดุคดักรอง 

ย่ืนบตัร และ รบับตัรคิว 

หอ้งฟัน 

อาย ุ15 ปี ขึน้ไป 

ฉกุเฉิน

เเเฉิน 
พบทนัตแพทย์

แพทย ์

วดัความดนัโลหิต 

ใช ่

เขา้สูร่ะบบนดั 

ไม ่

พบทนัตแพทย ์ทนัตาภิบาล 

บ าบดัทางทนัตกรรมทนัตกรรม 

หอ้งยา 

กลบับา้น

หอ้งบตัร 

การเงิน 

ไมใ่ช ่

กลบับา้น

การเงิน 

 
แนวทางการจัดการบริการทางทันตกรรม 

ส าหรับผู้ป่วยนัด 

 



 

หอ้งฟัน 

ย่ืนบตัร 

บ าบดัทางทนัตกรรม 

ใหค้  าแนะน า 

ช าระเงิน 

หอ้งยา 

สิทธ์ิผูป่้วย 
สิทธ์ิท่ีไมเ่สียเงิน 

สิทธเ์บกิได(้จา่ยตรง) 

รบัยา 
ไม ่ ใช ่

สิทธอ่ื์นๆ 

รบัยา 

กลบับา้น 

การเงิน 

หอ้งบัตร 



ขั้นตอนการเรียกเกบ็คนไข้เบิกได้  (ข้าราชการ) 

1. เขา้โปรแกรม RCM  ส่งออกขอ้มูลโดย E-claim Export  เลือกขอ้มูล  วนั เดือน ปี  และเลือกสิทธ์ิ

ขา้ราชการ 

2. ส่งออกขอ้มูลของ  รพ.  เขา้ระบบอตัโนมติั 

3. เขา้โปรแกรม   E-claim   น ้าเขา้จากขอ้มูล จากโปรแกรม RCM 

4. พิมพข์อ้มูลผูม้ารับบริการเฉพาะสิทธ์ิเบิกได ้ขา้ราชการ  เพื่อมาตรวจสอบขอ้มูลในระบบ E-claim  

5. ตรวจสอบขอ้มูลในระบบ  HOSXP    ใหต้รงกบั ระบบ E-claim  โดยจะดูรหสัโรค  ยอดค่าใชจ่้าย

ใหต้รงกนัทั้งสองระบบ 

6. ส่งออกขอ้มูลในโปรแกรม  E-claim  ไปยงั สปสช. 

7. ตรวจสอบขอ้มูล  ส่งผา่น / ไม่ผา่น   

8. กรณีไม่ผา่น  ตรวจสอบรายละเอียด  แกไ้ข / ส่งใหม่/ รอตอบกลบัรอบถดัไป 

9. กรณีผา่น  พิมพใ์บค าขอเบิกเงินสวสัดิการรักษาพยาบาลกรณีการจ่ายตรง ลงนามโดยผูอ้  านวยการ

ตั้งเบิกกรมบญัชีกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ขั้นตอนการเรียกเกบ็คนไข้เบิกได้  (อปท) 

1. เขา้โปรแกรม RCM   ส่งออกขอ้มูลโดย E-claim Export  เลือกขอ้มูล  วนั เดือน ปี  และเลือกสิทธ์ิ

ขา้ราชการ 

2. ส่งออกขอ้มูลของ  รพ.  เขา้ระบบอตัโนมติั 

3. เขา้โปรแกรม   E-claim   น ้าเขา้จากขอ้มูล  จากโปรแกรม  RCM 

4. พิมพข์อ้มูลผูม้ารับบริการเฉพาะสิทธ์ิเบิกได ้อปท  เพื่อมาตรวจสอบขอ้มูลในระบบ E-claim  

5. ตรวจสอบขอ้มูลในระบบ  HOSXP    ใหต้รงกบั ระบบ E-claim  โดยจะดูรหสัโรค  ยอดค่าใชจ่้าย

ใหต้รงกนัทั้งสองระบบ 

6. ส่งออกขอ้มูลในโปรแกรม  E-claim  ไปยงั สปสช. 

7. ตรวจสอบขอ้มูล  ส่งผา่น / ไม่ผา่น   

8. กรณีไม่ผา่น  ตรวจสอบรายละเอียด  แกไ้ข / ส่งใหม่/ รอตอบกลบัรอบถดัไป 

9. กรณีผา่น  พิมพใ์บค าขอเบิกเงินสวสัดิการรักษาพยาบาลกรณีการจ่ายตรง ลงนามโดยผูอ้  านวยการ

ตั้งเบิกกรมบญัชีกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขั้นตอนการเรียกเกบ็คนไข้เบิกได้  ข้าราชการ และสิทธ์ิ  อปท. 

 

      เขา้โปรแกรม RCM 

 

ส่งออกขอ้มูล  รพ. (ขา้ราชการ) , (อปท) 

 

 

เขา้โปรแกรม   E-claim   น ้าเขา้จากขอ้มูล จาก RCM 

 

 

ตรวจสอบขอ้มูลในระบบ E-claim 

 

 

ตรวจสอบขอ้มูลในระบบ  HOSXP    ใหต้รงกบั ระบบ E-claim 

 

 

ส่งออกขอ้มูลในโปรแกรม  E-claim  ไปยงั สปสช. 

 

 

ตรวจสอบขอ้มูล  ส่งผา่น / ไม่ผา่น 

 

 

ไม่ผา่น  ตรวจสอบรายละเอียด  แกไ้ข / ส่งใหม่/ รอตอบกลบัรอบถดัไป 

 

 

 

ผา่น  พิมพใ์บค าขอเบิกเงินสวสัดิการรักษาพยาบาล ลงนามโดยผูอ้  านวยการตั้งเบิกกรมบญัชีกลาง 



ขั้นตอนการเรียกเกบ็คนไข้ประกนัสังคมนอกเขต / กท. 44 

1. ถ่ายส าเนาเวชระเบียนผูป่้วยในพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. ถ่ายส าเนาบตัรประชาชน +  บตัรประกนัตน  ผูป่้วย 

3. มีใบรับรองแพทยร์ะบุสาเหตุการรักษา 

4. แบบค าขอรับค่าบริการทางการแพทยผ์ูป่้วยประกนัสังคม (สปส 2-15)  /  ใบส่งตวั

ลูกจา้งเขา้รับการรักษาพยาบาล  (กท.44) 

5. เรียกเก็บไปยงัประกนัสังคมจงัหวดัชุมพร  ( เรียกเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลงัจากคนไขเ้ขา้

รับการรักษาพยาบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขั้นตอนการเรียกเกบ็คนไข้ประกนัสังคมนอกเขต / กท. 44 

 

 

         ถ่ายส าเนาเวชระเบียนผูป่้วยในพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

 

ถ่ายส าเนาบตัรประชาชน +  บตัรประกนัตน  ผูป่้วย 

 

 

ใบรับรองแพทย ์

 

 

แบบค าขอรับค่าบริการทางการแพทยผ์ูป่้วยประกนัสังคม (สปส 2-15) / กท.44 

 

 

เรียกเก็บไปยงัประกนัสังคมจงัหวดัชุมพร 

 

  



 



 



 



 



ผังกระบวนการปฏบิตัิงานการพยาบาลผูป้ว่ยอบุตัิเหตฉุกุเฉนิ โรงพยาบาลท่าแซะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้รับบริการท่ี ER เวชระเบียน 

จดัท าบตัร / ตรวจสอบ

สิทธ์ิ คดักรอง / คดัแยกประเภทผูป่้วย 

ประเมินอาการ 

วธีิปฏบิัต ิ

พยาบาลวชิาชีพ 

- ซกัประวติั / อาการส าคญั 

- วดั v/s ประเมินอาการ 

- ใหก้ารดูแลเบ้ืองตน้ 

- ใหข้อ้มูลผูป่้วย / ญาติ 

- รายงานแพทย ์

 

ฉุกเฉินมาก  

ส่งตรวจไม่เกิน 4 นาที 

ฉุกเฉิน 

ส่งตรวจไม่เกิน 30 นาที

นาที 

ไม่ฉุกเฉิน 

ส่งตรวจไม่เกิน 1 ชม. 

 
แพทยป์ระจ า ER ตรวจรักษา 

เจาะเลือด / รังสีวนิิจฉยั 

มี 

 

ไม่มี 

แพทยว์นิิจฉยัโรคและสัง่การรักษา 

จ าหน่ายผูป่้วย 

 

 

- ใหข้อ้มูลญาติ 

- ชนัสูตรศพ 

- ออกใบรับรองการตาย 

- พกัศพท่ีหอ้งจดัเก็บศพ  2 ชม. 

- ญาติรับใบเอกสารรับรองการ

ตาย และเซ็นรับศพ 

เสียชีวติ 
 

 

- ใหข้อ้มูลผูป่้วยและญาติ 

- เตรียมเอกสารขอ้มูลผูป่้วย 

- ติดต่อประสานงาน IPD  

- เคล่ือนยา้ยผูป่้วยเขา้ตึกผูป่้วยใน 

รับไวรั้กษาใน รพ. 

 

 

 

- ใหค้  าแนะน าผูป่้วย 

- นดัติดตามอาการ 

 

กลบับา้น 
 

 

 

- เตรียมเอกสารขอ้มูลผูป่้วย 

- ใหข้อ้มูลผูป่้วยและญาติ 

- ประสานงาน รพ.ท่ีจะส่งต่อ 

- ประสานงานขอใหร้ถ refer 

- ส่งต่อผูป่้วยโดยพยาบาล 

ส่งต่อสถานพยาบาล 

ท่ีมีศกัยภาพสูงกวา่ 

รับยาท่ีหอ้งยา 

ส่งตรวจหอ้ง Lab/  

หอ้ง X-Ray 

ใหก้ารรักษาและท าหตัถการ 

ตามแผนการรักษา 



ผังกระบวนการปฏบิตังิานผู้ปว่ยใน   โรงพยาบาลท่าแซะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

        

 

 

 

 

  รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ  180  นาที 

 

เขา้รับบริการท่ี IPD  (30 นาที) เตรียมสถานท่ีและอปุกรณ์เคร่ืองมือ

หลงัจากรับการส่งต่อขอ้มูลจาก 

OPD/ER 

ประเมินอาการแรกรับและ              

แยกประเภทผูป่้วย ( 15 นาที ) 

วธีิปฏบิัต ิ

พยาบาลวชิาชีพ 

- ใหก้ารรักษา  ท าหตัถการ

ตามแผนการรักษาและใหก้าร

พยาบาล 

- มีการจดัการภาวะฉุกเฉิน 

 

     วางแผนดูแลผูป่้วย ( 30 นาที) 

การดแูลผูป่้วย ( 45 นาที) 

ประเมินซ า้ ( 15-30 นาท)ี 

 

 

- ใหข้อ้มลูญาต ิ

- ญาติรบัใบเอกสารรบัรองการ

ตาย และเซ็นรบัศพหลงั

เสยีชีวติ  2  ชม 

เสยีชีวติ 
 

 

 

- เตรยีมเอกสารขอ้มลูผูป่้วย 

- ใหข้อ้มลูผูป่้วยและญาติ 

- ประสานงาน รพ.ท่ีจะสง่ตอ่ 

- ประสานงานขอใหร้ถrefer 

- สง่ตอ่ผูป่้วยโดยพยาบาล 

สง่ตอ่สถานพยาบาล 

ที่มีศกัยภาพสงูกวา่ 

 

จ าหนา่ย/วางแผนการดแูลตอ่เนือ่ง ( 30 นาที ) 

วธิีปฏิบัติ 
พยาบาลวิชาชีพ 
- ซกัประวติั / อาการส าคญั 
- วดัสญัญาณชีพ 
-ประเมินความตอ้งการและปัญหา
สุขภาพ 
 
 

วธีิปฏบิัต ิ

สหวชิาชีพ 

- ประสานงานและวางเป้าหมาย

วางเป้าหมายในการดูแลผูป่้วยให้

สอดคลอ้งกบัปัญหา/ความตอ้งการ

ดา้นสุขภาพของผูป่้วย 

- ส่ือสารใหข้อ้มูลผูป่้วย / ญาติ 

 

 

 

 

-ปฏิบตัิตามแนวทางในการใหข้อ้มลูและเสรมิ

พลงัแก่ผูป่้วย/ครอบครวัตามบรบิทของผูป่้วย 

จ าหนา่ยกลบั

บา้น 



2. กระบวนการท างานและโอกาสพฒันา  
 
2.กระบวนการบริการทางกายภาพบ าบัด ( Top-Down Flow Chart ) 
 
 
        ยืน่บตัรนดั+รับคิว             1นาที 
 
 
     ประเมินก่อนรักษา               2-5 นาที 
     (ตรวจร่างกาย,วนิิจฉยั) 
 
                                                                            Y 
                                                                                                                                         รักษา 
                                                                    รักษา          N                    ส่งต่อ  45-50 นาที 
     
 
              
                                                         ประเมินหลงัการรักษา+    2 นาที 
                                                           รับบตัรนดัคร้ังต่อไป 
 
 
 
                       วางแผนจ าหน่าย                                3 นาที 
 
 
               
                                                                  จ  าหน่าย                                  2 นาที 
 
 
               
 
 



 
 



 



 



 



 



 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

กรณีเร่งด่วนจดัท าบันทึกขออนุมัติ 1 วัน

จดัซ้ือ/จา้งทันทีหลังจากรับเร่ือง

1. พจิารณาทนัทเีมื่อได้รับ 1 วัน

ใบขออนมุติัจัดซ้ือจัดจ้าง

1.จดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบ EGP 1 วัน

2.ประกาศเผยแพร่แผนตามระเบียบฯข้อ 45

และข้อ 46 

ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง

และระบบเครือข่ายหน่วยงานของรัฐ

ขั้นตอนวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร

   วัตถุประสงค์ : การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะ E-bidding

1. จดัท ำบนัทกึขอ

อนุมตัิ

จดัซือ้ / จำ้ง

เจำ้หน้ำที่

2.หวัหน้ำ
หน่วยงำน
พจิำรณำ
อนุมตัิ

หวัหน้ำ
เจำ้หน้ำที/่
เจำ้หน้ำที่ 3. จดัท ำแผนกำรจดัซือ้

จดัจำ้ง

ในระบบ EGP

ผูอ้ ำนวยกำ

ร



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

ขั้นตอนวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร

   วัตถุประสงค์ : การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะ E-bidding

1.แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดคุณ 3 วนั

ลักษณะและราคากลางเสนอหัวหน้าหน่วยงาน

อนุมัติ

1.จดัท าก าหนดรายละเอียด/ขอบเขตของงาน

พัสดุที่ต้องการจะซ้ือหรือจา้ง 7 วัน

2.จดัท าราคากลางโดยพิจารณาจากบัญชี

มาตราฐานครุภัณฑ์ปีปัจจบุัน

3.กรณีที่ไม่มีในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์

ให้ท าสืบราคาจากผู้ค้าไม่น้อยกวา่ 3 ราย

4.รายงานผลการก าหนดคุณลักษณะและราคา

กลางพร้อมเกณฑ์การพิจารณาและราคากลาง

เพือ่ขอความเห็นชอบเสนอหัวหน้าหน่วย

งานอนุมัติ

5.จดัท าแบบเปิดเผยราคากลาง

5.คณะกรรมกำรจดัท ำ

ขอบเขตของงำน TOR/

คุณลกัษณะเฉพำะและ

รำคำกลำง

เจำ้หน้ำที่

เจำ้หน้ำที่

4.แตง่ต ัง้คณะกรรมกำร

ก ำหนด

คุณลกัษณะ (TOR)และ

6.เพิม่โครงกำร จดัท ำ



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

ขั้นตอนวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร

   วัตถุประสงค์ : การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะ E-bidding

1.เจา้หน้าที่จดัท าเอกสารซ้ือหรือจา้งด้วยวธิี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 วัน

2.แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลประกวด

ราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/

ผู้ควบคุมงาน

3.ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคา

4.กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 

ล้านบาทต่อคร้ัง ให้อยูใ่นดุลพินิจหัวหน้า

หน่วยงานที่จะมีการเผยแพร่เพือ่รับฟังความ

คิดเห็นจากผู้ประกอบการ

5.แนบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ

จดัซ้ือจดัจา้งทุกวธิี

1.เจา้หน้าที่เสนอรายงานการจดัซ้ือจดัจา้ง 3 วัน

พิจารณาให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

2.กรณีไม่เห็นชอบให้คณะกรรมการทบทวน

พิจารณาใหม่

3.กรณีเห็นชอบให้หัวหน้าเจา้หน้าที่น าร่าง

ประกาศและร่างเอกสารซ้ือ/จา้ง เพือ่รับฟัง

ค าวจิารณ์จากผู้ประกอบการ เป็นเวลา

ติดต่อกันไม่เน้อยกวา่ 3 วนัท าการ ในเวบ็ไซต์

ของกรมบัญชีกลางและเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน

1.มีผู้วจิารณ์ หัวหน้าเจา้หน้าที่กับ

คณะกรรมการร่าง TOR พิจารณาวา่ควรปรับ 3 วัน

ปรุงแก้ไขหรือไม่

6.เพิม่โครงกำร จดัท ำ

รำยงำนจดัซือ้จดัจำ้งดว้ย

วธิปีระกวดรำคำ

อเิล็กทรอนิกส ์

เจำ้หน้ำที่

7.
หวัหน้ำ
หน่วยงำ

น
พจิำรณ
ำอนุมตั/ิ
เผยแพร่

8.
ผูป้ระกอบ
กำรมี
ควำม

คดิเหน็ไป
ยงั

เจำ้หน้ำที่

หวัหน้ำ

เจำ้หน้ำที่



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

ขั้นตอนวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร

   วัตถุประสงค์ : การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะ E-bidding

2.ควรปรับปรุง หัวหน้าเจา้หน้าที่ท าบันทึก

รายการที่ปรับปรุงแล้วพร้อมความเห็นร่าง

TOR เสนอขอความเห็นชอบต่อหัวหน้า

หน่วยงาน

3.ไม่ควรปรับปรุงหัวหน้าเจา้หน้าที่ท าหนังสือ

แจง้ผู้วจิารณ์ทราบทุกราย

4.หัวหน้าเจา้หน้าที่เสนอความเห็นต่อหัวหน้า

หน่วยงานเพือ่ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ

และร่างเอกสารซ้ือหรือจา้งและลงนามประกาศ

เชิญชวน

1.หัวหน้าเจา้หน้าที่ประกาศเผยแพร่ประกาศ 5 วัน

เชิญชวนและเอกสารประกวดราคาในเวบ็ไซต์

ของกรมบัญชีกลาง,เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน

และปิดประกาศที่หน่วยงานของรัฐ

2.ผู้ค้าขอรับเอกสารประกวดราคาจากระบบ

เท่านั้นต้ังแต่วนัเร่ิมต้นจนถึงวนัสุดท้ายของ

การเผยแพร่ประกาศ

3.กรมบัญชีกลาง ส่งเอกสารประกาศเชิญชวน

ให้ สตง. ผ่านระบบ

4.ถึงก าหนดวนัเสนอราคาผู้ประกอบการเสนอ

ราคาพร้อมเอกสารทั้งหมดตามที่ก าหนด

และเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียว

๑. จดัพิมพ์เอกสารส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 5 วัน

ทุกรายจากระบบ e-GP ลงลายมือชื่อก ากับ

9. เผยแพรป่ระกำศเชญิ
ชวนและเอกสำรประกวด
รำคำในเวบ็ไซตข์อง

กรมบญัชกีลำง,เวบ็ไซต ์
ของหน่วยงำน และปิด

หวัหน้ำ

เจำ้หน้ำที่

ควำม
คดิเหน็ไป

ยงั
หน่วยงำน
ของรฐั
โดยตรง

10.พจิำรณำผลประกวด

รำคำอเิล็กทรอนิกส ์

คณะกรรมกำร

พจิำรณำผล



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

ขั้นตอนวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร

   วัตถุประสงค์ : การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะ E-bidding

เอกสารทุกแผ่น

๒. ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันฯ และ

เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒

และตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงานจากระบบ

กรมบัญชีกลาง

3.ตรวจสอบไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม

ประกาศ ปปช.

๔.บันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้ยืน่ข้อเสนอในระบบe-GP

๕. จดัพิมพ์ใบเสนอราคา พร้อมลงลายมือชื่อ

ก ากับทุกแผ่น

๖. ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน

7.จดัท ารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ

ผลการประกวดราคาผ่านหัวหน้าเจา้หน้าที่

8.หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติและลงนามประกาศ

ผู้ชนะการประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ 1 วัน

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ

ของหน่วยงานของรัฐ

  1.เวบ็ไซต์กรมบัญชีกลาง

  2.เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน

  3.ปิดประกาศ ที่ประกาศของหน่วยงาน

1.การลงนามในสัญญาจะกระท าได้เมื่อพ้น 7 วัน

ระยะเวลาอุทธรณ์( 7 วนัท าการ)

หวัหน้ำ

เจำ้หน้ำที่

10.พจิำรณำผลประกวด

รำคำอเิล็กทรอนิกส ์
พจิำรณำผล

11.ประกำศผลผูช้นะกำร

ประกวดรำคำ

12.รอ

หวัหน้ำ

เจำ้หน้ำที่
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2.กรณีเสนอรายเดียวรายเดียวสามารถลงนาม

รายเดียวไม่ต้องรอระยะอุทธรณ์

3.กรณีมีผู้อุทธรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณา

การอุทธรณ์ ภายใน 30 วนั 

1.เจา้หน้าที่ท าหนังสือแจง้ผู้ชนะการเสนอราคา 7 วัน

เข้าท าสัญญา

2.ตรวจสอบหลักประกันสัญญา

3.เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนามในสัญญา

4.ส่งสัญญาให้ชนะการประกวดราคา

5.ส่งส าเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับ

1.ผู้ประกอบการส่งมอบพัสดุถูกต้องตามสัญญาตามระยะเวลา

2.กรณีส่งมอบพัสดุไม่ตรงตามสัญญา ที่ก าหนดใน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจง้หัวหน้าหน่วยสัญญา

งาน

3.กรณีส่งมอบพัสดุถูกต้องตามสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุท ารายงานผลการ

ตรวจรับเสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบ

จดัส่งเอกสารให้กับงานการเงินเบิกจา่ย

1 วัน

14.กำร
บรหิำร
สญัญำ

เจำ้หน้ำที่

12.รอ
ระยะเวลำ
อทุธรณ์

13.แจง้ลงนำมในสญัญำ

เจำ้หน้ำที่

เจำ้หน้ำที/่
คณะกรรมก
ำรตรวจรบั

15.เจำ้หน้ำทีส่ง่เอกสำร

ใหก้บังำนกำรเงิน
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รวมเวลาทั้งหมด 5 ชั่วโมง 52 นาที

15.เจำ้หน้ำทีส่ง่เอกสำร

ใหก้บังำนกำรเงิน



 


