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มาตรา 79
ตรวจสอบภายใน  ควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง
หน่วยงานของรัฐ จัดให้มี

- การบริหารจัดการความเส่ียง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 











กลยุทธ์คุณภาพบริการ
กลยุทธ์การเงนิการคลัง รายได้ ค่าใช้จ่าย
ระบบงานบริหาร (คน โครงสร้าง โครงการ ประเมินผล)
ระบบพัสดุ
ระบบบุคลากร
ระบบความปลอดภยั
ระบบไอที
ระบบการเงนิและรายงานทางการเงนิ
ระเบียบ กฎหมาย (ละเมิดสัญญา ฟ้องร้อง บังคับระเบียบ)

SOFC:  2.1 จัดท ำ
2.2 เป้ำหมำย
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2.2 มอบหมำย และ 2.3 สื่อสำร





TPS เกณฑ์การประเมิน  ≥ 10.5 คะแนน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40

Total Performance Score

ช่วงคะแนน เกรด ระดับ 65/Q1

จ านวน รพ.

65/Q1

ร้อยละ  รพ.

≥ 12 คะแนน A ดีมาก 69 7.67

≥ 10.5 แต่ <12 B ดี 166 18.44

≥ 9 แต่ <10.5 C พอใช้ 251 27.89

≥ 7.5 แต่ < 9 D ต้องปรับปรุง
224 24.89

< 7.5 คะแนน F ไม่ผ่าน 190 21.11

รวม 900 100



บริหารความเส่ียงด้านแผนการเงนิ

วัตถุ
ประสงค์

ขัน้ตอนหลัก ความ
เส่ียง

ปัจจัยเส่ียง การจัดการ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ ก าหนด
เสร็จสิน้

แผนการเงิน
มีความแมน่ย า
Planfin
แผนเงินบ ารุง

1. การจดัท าแผน
การเงิน

2. ข้อมลูประกอบการ
จดัท าแผนปฎิบตัิ
การ

3. ข้อมลูการเงินการ
คลงั

ผลด าเนินงาน
มีความ
คลาดเคลื่อน
จากแผน
มากกว่าร้อย
ละ 5

1. ข้อมลูน าเข้าแผนไม่
ครบถ้วนและ ถกูต้อง

2. การคาดคะเน
คลาดเคลื่อน
จากสถานการณ์
ปัจจบุนั

3. การด าเนินงานนอก
แผน

1. การปรับแผน
โดยเน้นรายได้
มากกว่า
ค่าใช้จ่าย

2. พิจารณาความ
จ าเป็นการใช้
ทรัพยากร

3. การติดตาม
สถานการณ์

4. ประเมนิ
คณุภาพข้อมลู

ช่ือ
ต าแหน่ง
หรือ คณะกรรมการ

ภายในเดือน หรือ ไตร
มาส หรือ
ปีงบประมาณ



บริหารความเส่ียงด้านแผนการเงนิ รายได้ รายรับ

วัตถุ
ประสงค์

ขัน้ตอนหลัก ความ
เส่ียง

ปัจจัยเส่ียง การจัดการ
ความเส่ียง

ผู้รับ
ผิดชอบ

ก าหนด
เสร็จสิน้

แผนการเงิน
รายได้
รายรับ
มีความแมน่ย า
Planfin
แผนเงินบ ารุง

1. การจดัท าแผน
การเงิน

2. ข้อมลูประกอบการ
จดัท าแผนบริการ
ผู้ ป่วยนอกและใน

3. ข้อมลูการเงินรายได้
รายรับ ลกูหนี ้
ปีก่อน

ผลด าเนินงาน
คลาดเคลื่อน
จากแผน
มากกว่า
ร้อยละ 5

1. ข้อมลูน าเข้าแผนไม่
ครบถ้วนและ ไม่
ถกูต้อง

2. สถานการณ์
ผู้ รับบริการ
เปลี่ยนแปลง

3. การเพิ่ม ลด หรือ งด
การให้บริการบาง
แผนก

1. การปรับแผนโดยเน้น
รายได้มากกว่า
ค่าใช้จ่าย

2. พิจารณาความจ าเป็น
การจดับริการ

3. การติดตามจ านวน
ผู้ รับบริการ การ 
Audit ข้อมลู
ทกุเดือน

4. การรายงาน
ลกูหนีจ้ากศนูย์จดัเก็บ
และรายรับจาก
การเงิน

ช่ือ
ต าแหน่ง
หรือ 
คณะกรรมการ

ภายในเดือน 
หรือ ไตรมาส หรือ
ปีงบประมาณ



บริหารความเส่ียงด้านแผนการเงนิ ค่าใช้จ่าย รายจ่าย

วัตถุ
ประสงค์

ขัน้ตอนหลัก ความ
เส่ียง

ปัจจัยเส่ียง การจัดการ
ความเส่ียง

ผู้รับ
ผิดชอบ

ก าหนด
เสร็จสิน้

แผนการเงิน
ค่าใช้จ่าย
รายจ่าย
มีความแมน่ย า
Planfin
แผนเงินบ ารุง

1. การจดัท าแผน
พสัด ุแผนใช้สอย

2. ข้อมลูประกอบการ
จดัท าแผนบริการ
ผู้ ป่วยนอกและใน

3. ข้อมลูค่าใช้จ่าย
เจ้าหนีแ้ละ  คลงั
ปีก่อน

ผลด าเนินงาน
คลาดเคลื่อน
จากแผน
มากกว่า
ร้อยละ 5

1. ข้อมลูพสัด ุ
ค่าใช้สอย
ไมค่รบถ้วน
และ ไมถ่กูต้อง

2. นโยบาย แนว
ทางการให้บริการ
เปลี่ยนแปลง

3. ความจ าเป็น เร่งด่วน
ในการใช้ทรัพยากร

4. ภาระหนีส้นิค้างจ่าย

1. การปรับแผนโดยเน้น
ค่าใช้จ่ายคงเดิม

2. พิจารณาความจ าเป็น
เร่งด่วนของ
การซือ้จ้างค่าใช้สอย

3. การติดตามการ
เบกิจ่าย และคงคลงั
ทกุเดือน

4. การรายงาน
เจ้าหนีจ้ากพสัดุ
และบญัชี

ช่ือ
ต าแหน่ง
หรือ 
คณะกรรมการ

ภายในเดือน 
หรือ ไตรมาส หรือ
ปีงบประมาณ



บริหารความเส่ียงด้านหนีส้ินหมุนเวียน

วัตถุ
ประสงค์

ขัน้ตอนหลัก ความ
เส่ียง

ปัจจัยเส่ียง การจัดการ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ ก าหนด
เสร็จสิน้

ระยะเวลา
ช าระเจ้าหนี ้
ภายใน 90 วนั

1. การปฎิบตัิงานตาม
Flowchart
การช าระหนี ้

2. ระบบรายงาน
เจ้าหนีท่ี้เป็นปัจจบุนั

3. การยืนยนัยอด
เจ้าหนี ้

ระยะเวลา
ถวัเฉลี่ยในการ
ช าระเจ้าหนี ้
มากกว่า 90 
วนั

1. การบนัทกึเจ้าหนี ้
ไมค่รบองค์ประกอบ

2. การจดัท าชดุ
เจ้าหนีล้า่ช้า
มากกว่า 30 วนั

3. เจ้าหนีเ้ดิมไมไ่ด้รับ
การยืนยนัยอด
เจ้าหนี ้

1. การจดัท าชดุ
เจ้าหนีภ้ายใน 
30 วนั

2. การบริหารคลงั
ให้เพียงพอต่อ
การเบกิจ่าย
ภายใน 60 วนั

3. จดัท าเอกสาร
ยืนยดัยอดเจ้าหนี ้
ค้างช าระ
มากกว่า 1 ปี

ช่ือ
ต าแหน่ง
หรือ คณะกรรมการ

ภายในเดือน หรือ ไตร
มาส หรือ
ปีงบประมาณ



บริหารความเส่ียงด้านลูกหนีห้มุนเวียน

วัตถุ
ประสงค์

ขัน้ตอนหลัก ความ
เส่ียง

ปัจจัยเส่ียง การจัดการ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ ก าหนด
เสร็จสิน้

ระยะเวลา
ถวัเฉลี่ยในการ
เรียกเก็บลกูหนี ้
ภายใน 60 วนั

1. การปฎิบตัิงานตาม
Flowchart
ศนูย์จดัเก็บรายได้
คณุภาพ

2. ระบบรายงานลกูหนี ้
สว่นต่างและเงินรับ
โอนที่เป็นปัจจบุนั

3. การยืนยนัยอด
ลกูหนี ้

ระยะเวลา
ถวัเฉลี่ยในการ
เรียกเก็บลกูหนี ้
มากกว่า 60 
วนั

1. ศนูย์จดัเก็บไม่
รายงานลกูหนี ้
สว่นต่างและเงินรับ
โอน ในแต่ละสทิธิ

2. บญัชี บนัทกึลกูหนี ้
โดยไมบ่นัทกึสว่น
ต่างและเงินรับโอน

3. บญัชี บนัทกึลกูหนี ้
สว่นต่างและเงินรับ
โอน ไมค่รบถ้วน

4. การจดัท าลกูหนีจ้าก
ใบตอบกลบัหรือ 
เงินรับโอน

5. ลกูหนีไ้มผ่่านการ
ตรวจสอบ ติด C

1. การปฎิบตัิงาน
ตาม Flowchart

ศนูย์จดัเก็บ
รายได้ทกุขัน้ตอน

2. การมอบหมาย
บคุลากร
รับผิดชอบ

3. การจดัท า
เอกสารศนูย์
จดัเก็บเพ่ือ
รายงานลกูหนี ้
สว่นต่าง
เงินรับโอน
ในทกุสทิธิ
ภายในวนัที่ 5

ช่ือ
ต าแหน่ง
หรือ คณะกรรมการ

ภายในเดือน หรือ ไตร
มาส หรือ
ปีงบประมาณ



บริหารความเส่ียงด้านการหมุนเวียนคลัง

วัตถุ
ประสงค์

ขัน้ตอนหลัก ความ
เส่ียง

ปัจจัยเส่ียง การจัดการ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ ก าหนด
เสร็จสิน้

ระยะเวลา
ถวัเฉลี่ยในการ
หมนุเวียนคลงั
ภายใน 60 วนั

1. การปฎิบตัิงาน
การรับของเข้าคลงั

2. การปฎิบตัิงานตาม
Flowchart
การเบกิจ่ายและ
การรับวสัดุ
ออกจากคลงั

3. การรายงานคลงั

ระยะเวลา
ถวัเฉลี่ยในการ
หมนุเวียนคลงั
มากกว่า 60 
วนั

1. วสัดใุนคลงัมีปริมาณ
มากเกิน
ความสามารถในการ
ใช้จริงให้หมด
ภายใน 60 วนั

2. วสัดไุด้รับเข้าคลงั
ช่วงสปัดาห์สดุท้าย
ก่อนสิน้เดือน

3. การสัง่ซือ้โดยไมไ่ด้
ตรวจสอบวสัดใุน
คลงั

4. มีวสัดท่ีุไมไ่ด้ใช้หรือ 
หมดอายุ

1. ก าหนดมลูค่าคง
คลงัขัน้ต ่าก่อน
สัง่ซือ้ในแต่ละ
ประเภทวสัดุ

2. การสัง่ซือ้ภายใน
สปัดาห์แรกของ
เดือน

3. การจ่ายวสัดอุอก
สปัดาห์สดุท้าย
ก่อนสิน้เดือน

4. การบริจาค หรือ
สนบัสนนุ วสัดุ
ให้เครือข่าย

ช่ือ
ต าแหน่ง
หรือ คณะกรรมการ

ภายในเดือน หรือ ไตร
มาส หรือ
ปีงบประมาณ



บริหารความเส่ียงด้านต้นทุน
วัตถุ

ประสงค์
ขัน้ตอนหลัก ความ

เส่ียง
ปัจจัยเส่ียง การจัดการ

ความเส่ียง
ผู้รับ

ผิดชอบ
ก าหนด
เสร็จสิน้

การควบคมุ
ต้นทนุไมเ่กิน
ค่าเฉลี่ยของกลุม่
โรงพยาบาล

1. การจดัท าแผน
ค่าใช้จ่าย
รายหมวดไมเ่กิน
ร้อยละ 5-10
จากปีท่ีผ่านมา

2. ต่อรองราคากบั
ผู้ขายหรือใช้ราคา
กลางของเขตหรือ
จงัหวดั

3. E-bidding เมื่อ
มลูค่ามากกว่า 
500,000 บาท

4. เกณฑ์ในการใช้วสัดุ
ท่ีมีราคาสงู DUE

5. กรอบ FTE

ต้นทนุ เกิน
ค่าเฉลี่ยของ
กลุม่
โรงพยาบาล

1. การใช้ทรัพยากรเกิน
ความจ าเป็น โดยไม่
มีข้อบง่ชี ้

2. ไมไ่ด้ต่อรองราคา แม้
มลูค่าจะเพิ่มขึน้

3. ไมไ่ด้จดัท าทะเบียน
คมุ E-bidding 

4. การซือ้จ้าง เกินแผน 
นอกแผน

5. นโยบายการใช้วสัดุ
เปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางท่ีเพิ่มขึน้

6. จ านวนผู้ รับบริการ
ลดลงหรือเท่าเดิม

7. บคุลากรเกินกรอบ

1. การต่อรองราคากบั
ผู้ขายหรือใช้ราคา
กลางของเขตหรือ
จงัหวดั

2. จดัท าเกณฑ์ในการใช้
วสัดท่ีุมีราคาสงู
DUE,RDU

3. E-bidding
4. ไมจ้่างคนเพิ่มในสว่น

ท่ีเกินกรอบ
ควบคมุแผน OT.

5. การบนัทกึ OPD 

visit/ Audit 
Chart ให้ครบถ้วน

ช่ือ
ต าแหน่ง
หรือ 
คณะกรรมการ

ภายในเดือน 
หรือ ไตรมาส หรือ
ปีงบประมาณ



บริหารความเส่ียงด้านคุณภาพบัญชี

วัตถุ
ประสงค์

ขัน้ตอนหลัก ความ
เส่ียง

ปัจจัยเส่ียง การจัดการ
ความเส่ียง

ผู้รับ
ผิดชอบ

ก าหนด
เสร็จสิน้

การบนัทกึบญัชี
มีคณุภาพ

1. มาตรฐานการ
บนัทกึบญัชี กศภ.

2. การรายงานข้อมลู
ประกอบการบนัทกึ
บญัชี

3. การสง่ข้อมลูทาง
บญัชี

การบนัทกึ
บญัชีไมผ่่าน
เกณฑ์คณุภาพ

1. นกับญัชีไมเ่ข้าใจ
มาตรฐานการบนัทกึ
บญัชี กศภ.

2. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
รายงานข้อมลูไม่
ถกูต้องและไมเ่ป็น
ปัจจบุนั

3. การสง่ข้อมลูบญัชี
ลา่ช้า หลงัวนัที่ 10 

1. เข้ารับอบรมมาตรฐาน
การบนัทกึบญัชีทกุปี

2. การตรวจสอบข้อมลู
ก่อนสง่รายงานบญัชี

3. Flowchart การ
รายงานทางการเงิน
การคลงัท่ีต้องรายงาน
ก่อนวนัที่ 5 ของเดือน
ถดัไป

ช่ือ
ต าแหน่ง
หรือ 
คณะกรรมการ

ภายในเดือน 
หรือ ไตรมาส หรือ
ปีงบประมาณ



บริหารความเส่ียงด้านอัตราครองเตียง

วัตถุ
ประสงค์

ขัน้ตอนหลัก ความ
เส่ียง

ปัจจัยเส่ียง การจัดการ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ ก าหนด
เสร็จสิน้

ประสทิธิภาพ
การครองเตียง
มากกว่า ร้อยละ
80

1. แนวทางในการ 
Admit ของ
โรงพยาบาล

2. กรอบเตียงของ
โรงพยาบาล

3. แนวทางในการดแูล
ผู้ ป่วยเฉพาะโรค

ประสทิธิภาพ
การครองเตียง
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

1. การไมป่ฏิบตัิตาม
แนวทางในการ 
Admit ของ
โรงพยาบาล

2. การรายงานเตียงจริง
และเตียงตามกรอบมี
ข้อมลูที่ไมต่รงกนั

3. ระยะเวลาการดแูล
ผู้ ป่วยไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐาน

1. จดัท าและ
สง่เสริมให้ปฏิบตัิ
ตามแนวทางใน
การ Admit 
ของโรงพยาบาล

2. ปรับเตียงให้เข้า
กบักรอบหรือ ขอ
ขยายกรอบเตียง

3. จดัท าและ
สง่เสริมให้ปฏิบตัิ
ตามแนวทางการ
ดแูลผู้ ป่วย 
ระยะเวลาท่ี
เหมาะสม LOS

ช่ือ
ต าแหน่ง
หรือ คณะกรรมการ

ภายในเดือน หรือ ไตร
มาส หรือ
ปีงบประมาณ



บริหารความเส่ียงด้านการรักษาโรคที่มีความยากและซับซ้อน (Adj. RW)

วัตถุ
ประสงค์

ขัน้ตอนหลัก ความ
เส่ียง

ปัจจัยเส่ียง การจัดการ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ ก าหนด
เสร็จสิน้

ประสทิธิภาพ
ด้านความยาก
และซบัซ้อนใน
การดแูลผู้ ป่วย
ใน

1. การสรุปเวชระเบียน
ตามมาตฐาน 3 
กองทนุ

2. การตรวจสอบเวช
ระเบียนภายใน
โรงพยาบาล

3. การบนัทกึเวช
ระเบียนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ประสทิธิภาพ
ด้านความยาก
และซบัซ้อนใน
การดแูลผู้ ป่วย
ใน ลดลง

1. ไมส่รุปเวชระเบียน
ตามมาตฐาน

2. ไมต่รวจสอบเวช
ระเบียนภายใน
โรงพยาบาลหรือ เวช
ระเบียนไมค่รบถ้วน
และไมถ่กูต้อง

3. การบนัทกึเวชระเบียน
ไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

1. การอบรมหรือ
ชีแ้จงการสรุปเวช
ระเบียนตามมาต
ฐาน 3 กองทนุ

2. การมอบหมาย
บคุลากร
รับผิดชอบ
ตรวจสอบเวช
ระเบียนภายใน
โรงพยาบาล

3. การอบรมหรือ
ชีแ้จงการการ
บนัทกึเวช
ระเบียนให้
สมบรูณ์

ช่ือ
ต าแหน่ง
หรือ คณะกรรมการ

ภายในเดือน หรือ ไตร
มาส หรือ
ปีงบประมาณ



บริหารความเส่ียงด้านประสิทธิภาพด้านรายได้ (ก าไร)

วัตถุ
ประสงค์

ขัน้ตอนหลัก ความ
เส่ียง

ปัจจัยเส่ียง การจัดการ
ความเส่ียง

ผู้รับ
ผิดชอบ

ก าหนด
เสร็จสิน้

มีประสทิธิภาพ
ด้านการพฒันา
รายได้
-Operating
Margin
-Return on 
Asset
-Ebitda

1. การจดัท าแผน
ธุรกิจเพิ่มรายได้
ควบคมุค่าใช้จ่าย

2. ประสทิธิภาพของ
ศนูย์จดัเก็บรายได้

3. ประสทิธิภาพของ
การควบคมุต้นทนุ

ขาดทนุจาก
การด าเนินงาน

1. ไมพ่ฒันาแผน
ธุรกิจเพิ่มรายได้ 
ควบคมุค่าใช้จ่าย

2. ไมต่ิดตามก ากบั
3. ไมป่รับประสทิธิภาพ

ของศนูย์จดัเก็บรายได้
และประสทิธิภาพของ
การควบคมุต้นทนุ

4. มีสนิทรัพย์ไมก่่อ
รายได้ หรือการลงทนุ
สนิทรัพย์จ านวนมาก

1. การคาดการณ์การ
เพิ่มบริการตาม
กองทนุและสทิธิของ
แต่ละแผนก

2. การคาดการณ์การใช้
ทรัพยากรของแต่ละ
แผนก

3. การประมวลผลรายได้
และค่าใช้จ่ายและการ
ปรับประมาณการ

4. การด าเนินงานตาม
แผนธุรกิจและการ
ค านวนต้นทนุบริการ

5. การติดตามจ านวน
รายได้ ผู้ รับบริการ

ช่ือ
ต าแหน่ง
หรือ 
คณะกรรมการ

ภายในเดือน 
หรือ ไตรมาส หรือ
ปีงบประมาณ



บริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องการเงนิ

วัตถุ
ประสงค์

ขัน้ตอนหลัก ความ
เส่ียง

ปัจจัยเส่ียง การจัดการ
ความเส่ียง

ผู้รับ
ผิดชอบ

ก าหนด
เสร็จสิน้

โรงพยาบาลมี
สภาพคลอ่ง
มากกว่าเกณฑ์
NWC +

1. ปรับปรุงเจ้าหนีใ้ห้
เป็นปัจจบุนั

2. การบนัทกึเงินสด
และเทียบเท่าเงินสด

3. การบนัทกึกองทนุ
ตามผงับญัชี กศภ.

4. การรายงานคลงั
และคลงัย่อยให้
ครบถ้วน

5. การรายงานลกูหนี ้
ให้ครบถ้วน

NWC - 1. การบนัทกึเจ้าหนี ้
ซ า้ซ้อน

2. การบนัทกึเงินรับฝาก
กองทนุจ านวนมาก

3. การรายงานคลงัและ
คลงัย่อยไมค่รบถ้วน

4. การรายงานลกูหนีไ้ม่
ครบถ้วน

1. ทบทวนการบนัทกึ
และยืนยนัยอดเจ้าหนี ้

2. การรับรายได้จากเงิน
รับฝาก

3. การรายงานคลงัและ
คลงัย่อยให้ครบถ้วน
ทกุแผนก

4. การรายงานลกูหนีใ้ห้
ครบถ้วนทกุบริการ
PP&P
RX & Rehab.

ช่ือ
ต าแหน่ง
หรือ 
คณะกรรมการ

ภายในเดือน 
หรือ ไตรมาส หรือ
ปีงบประมาณ



บริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องการเงนิ

วัตถุ
ประสงค์

ขัน้ตอนหลัก ความ
เส่ียง

ปัจจัยเส่ียง การจัดการ
ความเส่ียง

ผู้รับ
ผิดชอบ

ก าหนด
เสร็จสิน้

โรงพยาบาลมี
สภาพคลอ่ง
มากกว่าเกณฑ์
Cash > 0.8

1. ปรับปรุงเจ้าหนีใ้ห้
เป็นปัจจบุนั

2. การบนัทกึเงินสด
และเทียบเท่าเงินสด

3. การบนัทกึกองทนุ
ตามผงับญัชี กศภ.

Cash < 
0.8

1. การบนัทกึเจ้าหนี ้
ซ า้ซ้อน

2. การบนัทกึเงินรับฝาก
กองทนุจ านวนมาก

1. ทบทวนการบนัทกึ
และยืนยนัยอดเจ้าหนี ้

2. การรับรายได้จากเงิน
รับฝาก

.

ช่ือ
ต าแหน่ง
หรือ 
คณะกรรมการ

ภายในเดือน 
หรือ ไตรมาส หรือ
ปีงบประมาณ




