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นโยบายผู้บริหาร ผลการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

o ให้ทุกหน่วยบริการทุกแห่ง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/
โรงพยาบาลชุมชน ขับเคลื่อนจัดท าแผนเงินบ ารุงอย่างเป็น
รูปธรรม 

o มอบส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
o ให้มีการวางแผนกลยุทธิ์ทางการเงินรองรับในอนาคต ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์กรณีฉุกเฉิน และครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน
ระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี

o เรื่องการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้านสาธารณสุข                 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือส่ังการ                 
ที่เกี่ยวข้องและการวางระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับ  
เงินนอกงบประมาณไม่รัดกุมครอบคลุมทุกลักษณะงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์สถานการณ์



1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 1 แห่ง
3. โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 1 แห่ง

เป้าหมายพื้นที่

1. กระบวนการก ากับ ติดตาม ประเมินผล แผนเงินบ ารุง
2. การควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบ ารุงของหน่วยบรกิาร
(4P : Plan + Procurement + Port + Pay )

ประเด็นมุ่งเน้น

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลลัพธ์

รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



01 02 03 04

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มาตรการที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ

หน่วยบริการมีแผนเงินบ ารุง 
ครบถ้วนทุกแห่ง

ประสิทธิภาพการควบคุม ก ากับ 

ติดตามแผนเงินบ ารุง

๑) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีผู้รับผิดชอบ 
ระดับจังหวัดสอบทานแผนเงินบ ารุงก่อนเสนอ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติ
๒) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีแนวทาง/
กระบวนการก ากับ ติดตามแผน – ผล เงินบ ารุง 
ของรพศ. รพท. และรพช. ทุกแห่ง
๓) มีการทบทวนปรับแผนเงินบ ารุงให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
และเสนอผูม้ีอ านาจพิจารณาอนุมัติ

โรงพยาบาลทุกระดับมีการจัดท า
แผนเงินบ ารุง ครบทุกแห่ง ๑๐๐% 

รอบที่ 1



รอบที่ 1-2ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  

- รพศ./รพท. จ านวน ๑ แห่ง
- รพช. จ านวน ๑ แห่ง

มาตรการที่ด าเนินงาน
ในพ้ืนที่

ผลลัพธ์ที่ต้องการการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบ ารุง
ของหน่วยบริการ

การด าเนินการด้านรายจ่ายและ
ก่อหนี้ผูกพันเป็นไปตามระเบียบ

ประสิทธิภาพด้านการควบคุม
การใช้จ่ายเงิน ตามแผนเงินบ ารุง

PLAN
๑) ตรวจสอบแผนเงินบ ารุงสอดคล้องกันแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนจัดซื้อ/จดัจ้าง
๒) กรณีมีการก่อหนี้ผูกพันท่ีมรีะยะเวลา ๓ - ๕ ปี ต้องมีแผน กลยุทธ์ทางการเงินรองรับ
๓) สอบทานกระบวนการจัดท า แผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (แผนการจัดหาพัสดุประจ าปี มีข้อมูลส ารวจความต้องการ
ของฝ่าย/กลุ่มงานและขอ้มูลย้อนหลัง ๓ ปี ประมาณการใช้ในปีต่อไป ข้อมูลปริมาณคลังคงเหลือ ข้อมูลราคาต่อหน่วย 
(ราคากลาง ราคาอ้างอิง) ก าหนดวงเงินจัดซื้อ และงบประมาณจัดสรร)
PROCUREMENT
๔) สุ่มเอกสารเพื่อตรวจสอบกระบวนการซื้อ/จ้าง เป็นไปตามระเบียบก าหนด
PORT
๕) รายการตามเอกสารที่สุ่มตรวจ
- รับเข้าคลัง - การเบิกจ่ายวัสดุ - การรายงาน (คลังย่อย)
PAY
๖) การบริหารการจ่ายหนี้และการรบัรู้เจา้หนี้
- จ่ายช าระหนี้ภายในระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด - แนวทางการบรหิารจดัการเจา้หนี ้

๑. ตามหลัก 4 P
๒. เปรียบเทียบแผนรายรับ – จ่าย                
เงินบ ารุง กับผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง 
(ไตรมาส ๒) 

เปรียบเทียบแผนรายรับ – จ่าย เงินบ ารุง                   
กับผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (ไตรมาส ๒) โดย
ด้านรายรับ พิจารณาจาก  
- ยอดรายรับรวม (ไตรมาส ๒) ร้อยละ ๕๐
ด้านรายจ่าย พิจารณาจาก
- ยอดรายจ่ายรวม (ไตรมาส ๒) ร้อยละ ๕๐

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
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กระดาษท าการการก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบ ารุง



กระดาษท าการการก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบ ารุง (ต่อ)



Small Success 

๓ เดือน
๑) แจ้งเวียนหนังสือส่ังการหน่วยบริการทุกแห่งจัดท าแผนเงินบ ารุงและได้รับ
การอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุข
๒) จัดท าแนวทางคู่มือและแนวทางการประเมิน
๓) สร้างความเข้าใจให้กับผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน 
๔) สร้างความเข้าใจกับหน่วยรับตรวจ

๖ เดือน
๑) หน่วยบริการทุกแห่ง มีแผนเงินบ ารุงท่ีได้รับการอนุมัติจาก
นายแพทย์สาธารณสุข
๒) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ก ากับ ติดตาม แผนเงินบ ารุง ใน
ระดับจังหวัด

๑) มีกระบวนการก ากับ ติดตาม แผนเงินบ ารุงในระดับจังหวัด
๒) มีกระบวนการประเมินประสิทธิภาพแผน - ผล การด าเนินงาน          
ของแผนเงินบ ารุงของหน่วยบริการ
๓) หน่วยบริการมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีก าหนด
๔) มีกระบวนการก ากับติดตามแผนเงินบ ารุงให้สอดคล้องกับสถานะการเงิน
ของหน่วยบริการ

๙ เดือน ๑๒ เดือน

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐


