
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวัด

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์

๑. ค ำส่ังคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ

๒. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกัน

สุขภำพถ้วนหน้ำ

๓. ค ำส่ังมอบหมำยผู้ตรวจสอบรำยกำรใช้จ่ำยประจ ำของหน่วยบริกำร

 ประเภท OP IP และ PP และโอนเงินเข้ำบัญชีเงินบ ำรุง

๔. แนวทำง หรือ หลักเกณฑ์กำรจัดสรรให้แก่ รพช. และ รพ.สต.

เป็นลำยลักษณ์อักษร

๕. ท ำสัญญำ หรือ ข้อตกลง หรือ โครงกำรเพ่ือรองรับด ำเนินกำร

ส่งเสริมและป้องกันโรค (PP)

กำรรับเงิน

     ๖.๑ หน่วยงำนรับเงินตรวจสอบรวมท้ังออกใบเสร็จรับเงินทุก

คร้ังภำยในวันท่ีรับเงิน

     ๖.๒ จัดท ำทะเบียนคุมด้ำนรับ แยกตำมประเภท หรือ 

แหล่งของเงิน และน ำเงินเข้ำบัญชีเงินบ ำรุงเป็นรำยรับ

สถำนพยำบำล

     ๖.๓ เม่ือส้ินเวลำรับจ่ำยเงิน ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีผู้ตรวจสอบ

รำยกำรจ่ำยเงินท่ีบันทึกไว้ในระบบบัญชีกับหลักฐำนกำรจ่ำยในวัน

น้ัน

๗. การจ่ายเงิน

   ๗.๑ กำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและ

ป้องกันโรค (PP) มีควำมสอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ หรือ

เป้ำหมำย ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเร่ืองหลักเกณฑ์

วิธีกำร และเง่ือนไขกำรรับเงินกำรจ่ำยเงิน กำรรักษำเงิน และ

รายการของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุน

๖.

ค่าใช้จ่ายประจ าของหน่วยบริการ OP IP PP

ล าดับ รายการ
ผลการประเมิน

ด้าน การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

หมายเหตุ

ช่ือหน่วยงาน…........................................................... หน่วยรับตรวจ….........................
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี

แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวัด

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์

ค่าใช้จ่ายประจ าของหน่วยบริการ OP IP PP

ล าดับ รายการ
ผลการประเมิน

ด้าน การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

หมายเหตุ

ช่ือหน่วยงาน…........................................................... หน่วยรับตรวจ….........................
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี

แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน

และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอ่ืน พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ดังน้ี

          ๗.๑.๑ ค่ำด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมป้องกันโรค 

เช่น กำรให้ค ำปรึกษำ กำรคัดกรอง กำรค้นหำผู้มีภำวะเส่ียงกำร

สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกัน กำรใช้ยำ กำรท ำหัตถกำร กำรปรับเปล่ียน

พฤติกรรม

          ๗.๑.๒ ค่ำด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร

          ๗.๑.๓ ค่ำพัฒนำศักยภำพบุคคลท่ีปฏิบัติงำนด้ำนกำรสร้ำง

เสริมสุขภำพและป้องกันโรค

         ๗.๑.๔ ค่ำใช่จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นให้เป็นไปตำมท่ี

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดเพ่ิมเติม

     ๗.๒ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบ่งเป็น
ประเภทบริการย่อย ดังน้ี

          ๗.๒.๑ ค่าใช้จ่ายท่ีมีลักษณะเป็นรายจ่ายโครงการท่ีหน่วย
บริการเครือข่ายบริการ หน่วยบริการท่ีรับการส่งต่อผู้รับบริการท่ี
ขอรับการสนับสนุนและโครงการท่ีได้รับอนุมัติ

          ๗.๒.๒ การจัดสรรชัดเจนตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการก่อนการจัดสรร

          ๗.๒.๓ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน     ๗.๓ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจ าของหน่วยบริการ (OP และ 
IP)มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การรับเงินการจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๘ ดังน้ี

          ๗.๓.๑ เงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินงำน 

ค่ำตอบแทน

          ๗.๓.๒ ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวัด

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์

ค่าใช้จ่ายประจ าของหน่วยบริการ OP IP PP

ล าดับ รายการ
ผลการประเมิน

ด้าน การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

หมายเหตุ

ช่ือหน่วยงาน…........................................................... หน่วยรับตรวจ….........................
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี

แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน

          ๗.๓.๓ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

          ๗.๓.๔ ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมอำคำรส่ิงปลูกสร้ำง 

ครุภัณฑ์หรือวัสดุ

          ๗.๓.๕ ค่ำสำธำรณูปโภค

          ๗.๓.๖ ค่ำวัสดุ

          ๗.๓.๗ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น และให้เป็นไปตำมท่ี

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขจะได้ประกำศก ำหนดเพ่ิมเติม

๘. การเก็บรักษา
     ๘.๑ กรณีด าเนินการโครงการล่าช้าได้รับขออนุมัติด าเนินการ
แต่ไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ

          ๘.๑.๑ หากพ้นก าหนดต้องส่งเงินท่ีเหลือคืนกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

          ๘.๑.๒ กรณีด าเนินการโครงการเสร็จส้ิน และบรรลุ
วัตถุประสงค์หากมีเงินเหลือให้น าเงินไปใช้เพ่ือด าเนินงานของ
หน่วยบริการได้

     ๘.๒ กรณีมีเงินเหลือจ่ำยจัดท ำบันทึกเสนอคณะกรรมกำร

ตำมล ำดับช้ัน เพ่ือขอใช้เงินเหลือจ่ำยตำมภำรกิจของหน่วยงำน

     ๘.๓ มีรายงานการโอนเงินของ สปสช. ให้ผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบของเงินกองทุนฯ รายทุกคร้ังท่ีมีรายการ
เคล่ือนไหว

     ๘.๔ รายงานความก้าวหน้าของเงินกองทุนฯ ให้ผู้บริหารและ
คณะกรรมการ คปสอ.ทราบ เป็นรายไตรมาส

ลงช่ือ

สรุปผลการสอบทาน

ผู้สอบทาน

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒


