
ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



กระบวนการก ากับ ติดตาม ประเมินผล แผนเงินบ ารุง

การควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบ ารุงของหน่วยบริการ (4P)   
(Plan + Procurement +Port + Pay)

มาตรการในการขับเคลื่อนแผนเงินบ ารุง

หน่วยบริการกลุ่มเป้าหมาย

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 แห่ง

โรงพยาบาลศูนย์  จ านวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 3 แห่ง

โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 4 แห่ง
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หน่วยบริการทั้งหมด หน่วยบริการที่จัดส่งแผน

แผนที่ได้รับอนุมัติ แผนที่อยู่ระหว่างการแก้ไข

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการก ากับ ติดตามแผนเงินบ ารุง
ของโรงพยาบาล โดยมีค าสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นส านักสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น

- ผู้รับผิดชอบมีกระบวนการก ากับ ติดตามแผนเงินบ ารุงจากโรงพยาบาลทุกแห่ง
โดยท าหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยบริการจัดท าและจัดส่งแผน เพื่อเสนอนายแพทย์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอนุมัติ

- กลุ่มงานบริหาร งานการเงิน และงานประกันสุขภาพของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูล และความถูกต้องของแผนเงินบ ารุงก่อน
เสนอนายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลงนามอนุมัติแผนเงินบ ารุง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีทั้งหมด 808 แห่ง จัดท าแผนเงินบ ารุง 799 แห่ง 
ยังไม่ด าเนินการ 9 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 98.89)

- โรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 7 มีการจัดท าแผนเงินบ ารุงครบทุกแห่ง แต่มีแผนท่ีอยู่
ระหว่างแก้ไข 2 แห่ง (โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น) จึงได้รับอนุมัติแผนจากนายแพทย์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจ านวน 75 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 97.40)



กระบวนการ 
4P โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน

Plan
(แผนเงินบ ารุงสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ/แผนซื้อจ้าง)

- จากการตรวจสอบแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลจ านวน 4 แห่ง 
พบว่า แผนเงินบ ารุงไม่สอดคล้องกับแผนจัดซื้อจดัจ้าง แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนพัฒนาบุคลากร

- จากการตรวจสอบแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลจ านวน 4 แห่ง พบว่า แผนเงิน
บ ารุงที่ไม่สอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนา
บุคลากร มีจ านวน 3 แห่ง ส่วนอีก 1 แห่ง แผนเงินบ ารุงสอดคล้องกับแผนจัดซื้อ
จัดจ้าง แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาบุคลากร แต่รายละเอียดบาง
รายการยังไม่ชัดเจน ได้แก่ โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น

Procurement
(ขั้นตอนการซื้อจ้างเป็นไป
ตามระเบียบ)

- โรงพยาบาลบางแห่งมีการด าเนินการจัดซื้อก่อนแผนได้รับอนุมัติจากนายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
- จากการสุ่มตรวจชุดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า โรงพยาบาลบางแห่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด

Port
(การควบคุมคลังพัสดุ)

- การจัดท า Stock Card ของคลังพัสดุที่สุ่มตรวจในแต่ละโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลบางแห่งไม่ไดจั้ดท า และบางแห่งจัดท าแต่ไม่เป็นปจัจุบันจึงไม่สามารถ
ตรวจสอบยอดวัสดุคงเหลือได้
- การจัดท าใบเบิกวัสดุ จากการสุ่มตรวจ พบว่า ผู้ลงนามเบิก - จ่ายวัสดุไม่ใช่บุคคลตามที่ระเบียบฯ ก าหนด

Pay
(การบริหารจัดการจ่ายช าระ
เจ้าหนี้)

- ไม่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเจ้าหนี้ และไม่ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การช าระหนีเ้ป็นรูปธรรม
- งานการเงินไม่ไดจั้ดท าทะเบียนคุมเจ้าหนี้เพ่ือสอบทานยืนยันยอดกบังานบัญชี
- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่สมัพันธ์กับเจ้าหนีท้างบัญชี
- การรับรู้เจ้าหนี้ไม่เป็นไปตามนโยบายบัญชีที่ภาครัฐก าหนด โดยส่วนใหญ่จะรับรู้เจ้าหนี้จากใบส่งของ
- มีเจ้าหนี้ค้างนานตั้งแต่ปี 2558 และระยะเวลาในการช าระหนี้เกินกว่า 90 วัน



แผนเงินบ ารุงไม่สอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการประจ าปี 
และแผนพัฒนาบุคลากร

หน่วยบริการมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดท าแผนเงินบ ารุง

การบริหารคลังพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด 

ไม่มีกระบวนการบริหารจัดการเจ้าหนี้ที่ชัดเจน ส่งผลให้ระยะเวลา
ในการจ่ายช าระหนี้เกินกว่าที่ก าหนด เกิดหนี้ค้างช าระนาน และมี
หนี้ที่ไม่มีเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
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- ให้ด าเนินการทบทวนการจัดท าแผน
เงินบ ารุงให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการประจ าปี 
และแผนพัฒนาบุคลากร

- การบริหารคลังพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ
ให้ด าเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

- ส านักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7
ควรจัดประชุมหรืออบรมให้กับโรงพยาบาลในก ากับ
ดูแลเกี่ยวกับการจัดท าแผนเงินบ ารุง

- หน่วยงานควรจัดท าแผนบริหารจัดการเจ้าหนี้
ให้ชัดเจน และก าหนดหลักเกณฑ์การช าระหนี้
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดปัญหาการจ่ายช าระหนี้
ล่าช้า และเจ้าหนี้ค้างช าระนาน

  



นางสาวชวัลลักษณ์ ทองบ่อ  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวสุชานาถ ทินวงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน


