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การตรวจราชการ ปี 2564   
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล 
หัวข้อ        : การตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนเงินบ ารุง 

นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 

นางสาววรกมล  อยู่นาค 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



รอบ 2  
ประสทิธภิาพแผนเงนิบ ารงุ 

ผา่นเกณฑไ์มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

เป้าหมาย 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล 
การตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ผา่นเกณฑ ์90 แหง่     คดิเป็นรอ้ยละ 59.21 

ไมผ่า่นเกณฑ ์62 แหง่ คดิเป็นรอ้ยละ 40.79 

รพศ./รพท. รพช.  
รวม 152 แหง่ 

1. พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 34 มาตรา 37 และมาตรา 61 
2. พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 25    
3. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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จ านวนหนว่ยรบัตรวจทีผ่า่นเกณฑ/์ไมผ่า่นเกณฑ ์



 บุคลากรเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดท าแผนเงินบ ารุง  
 ขาดทีมพ่ีเลี้ยง (Coaching) เกี่ยวกับการจดัท าแผนเงินบ ารุง  
 กรอบโครงสรา้งระดับ รพช. ไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก 

 นโยบาย/ข้อสั่งการของหน่วยรับตรวจยังไม่ชัดเจน เกี่ยวกับการจัดท าแผนเงินบ ารุง 
 ขาดการควบคุม ก ากับ ติดตามประเมินผลและของงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น

รูปธรรม 

 ขาดการมีส่วนร่วม แผนเงินบ ารุงไม่สอดคล้อง/เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพียงด้านเดียว  

 เครื่องมือช่วยในการก ากับ ติดตามประเมินผลมีความหลากหลาย/ไม่ชัดเจน Sy
st

em
 

St
af

f 
St

ru
ct

ur
e 

ผลการตรวจสอบรอบที ่2  ประสทิธภิาพแผนเงนิบ ารงุ 

ขอ้ตรวจพบ 



ถอดบทเรียน (จุดแข็ง/จุดเด่นของแผนเงินบ ารุงของหน่วยบริการ
จากผลการตรวจราชการและนิเทศงาน) 

ระดับโรงพยาบาลศูนย ์
จังหวัดขอนแก่น 
         - กระบวนการจัดท าแผนเงินบ ารุง จุดเด่น ได้น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการน าเข้าข้อมูลให้เกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือก ากับติดตาม และสอบทานข้อมูล     
ทีถู่กต้องของแผนเงินบ ารุง ก าหนดรูปแบบของการบริหาร
ข้อมูลที่จะน าเข้าแผนเงินบ ารุง โดยคณะกรรมการแต่ละด้าน
มาพิจารณาจัดการด้านข้อมูลก่อนและหลังน าเข้าแผนเงิน
บ ารุง เช่น อนุกรรมการด้านจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
อนุคณะกรรมการด้านบริหารพิจารณางบกลาง เป็นต้น 

ระดับโรงพยาบาลชุมชน 
จังหวัดสระแก้ว 
- รพช.ทุกแห่งในจังหวัดสระแก้ว จุดแข็ง คือ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ก าหนดให้รพช.ทุกแห่งในจังหวัด
สระแก้ว จัดท าแผนรับ – จ่ายเงินบ ารุง แผน Planfin 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนจัดซื้อจ้าง งานประกัน 
(CFO) จังหวัดจะตรวจสอบข้อมูลในทุกแผนให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกันทุกแผน ก่อน เสนอให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเป็นผู้อนุมัติแผน และก าหนดให้ผู้บริหารของ รพช.ทุก
แห่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนรับ - จ่ายเงินบ ารุง 
และรายงานผลการจัดซื้อจ้างในที่ประชุมทุกไตรมาส  



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

Policy 

AREA 

- การขับเคลื่อนก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนเงินบ ารุง (กองเศรษฐฯ) 
- อยู่ระหว่างปรับแก้ไขระเบียบเงินบ ารุง     
ให้ครอบคลุมแผนและผู้อนุมัติ              
(กองกฏหมาย) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผล แผนเงินบ ารุงของหน่วยบริการ 
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  
(เงินบ ารุง) ของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ  

ควรก าหนดนโยบายให้มีการวางแผน
กลยุทธ์ทางการเงินรองรับในอนาคต 
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น    



ติดตามความมีประสิทธิภาพ
ของแผนเงินบ ารุง 

ติดตามความมีประสิทธิภาพของ 
การใช้จ่ายตามแผนและปฏิบัติ 
ตามระเบียบ 

Structure 

System 

Staff 

Procurement 

การก ากับแผนเงิน
บ ารุงและแผนจัดซื้อ 

การปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อ 

การรับของเข้า
คลัง การรายงาน

คลังย่อย 

1. หน่วยบริการมีการใช้แผน
เงินบ ารุงส าหรับการบริหาร
จัดการการเงินการคลังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. หน่วยบริการวางแผนการ
ป้องกันและแก้ไขการบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน  

Plan 

Port 

Pay 

การรับรู้เจ้าหน้ีและ 
การบริหารการจ่ายหน้ี 

เป้าหมาย
และผลลัพธ์ 

ขอ้เสนอ : การด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 




