
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวัด

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์

ก ำหนดผู้รับผิดชอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพและเป็น       
ลำยลักษณ์อักษร ดังน้ี

     ๑.๑ ค ำส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรหลักประกันสุขภำพระดับ
เขตพ้ืนท่ี (อปสข.)

     ๑.๒ ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุขระดับ
จังหวัด (คปสจ.)

     ๑.๓ ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุขระดับ
อ ำเภอ (คปสอ.) หรือ คณะกรรมกำรบริหำรงำนสำธำรณสุขระดับ
อ ำเภอ (คบสอ.)

แผนกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยเพ่ือชดเชยค่ำเส่ือมของ
ส่ิงก่อสร้ำงและครุภัณฑ์

     2.๑ รำยงำนกำรประชุมกำรจัดท ำแผนพร้อมหนังสือน ำส่ง
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพ่ือพิจำรณำส่ง สปสช. เขต เพ่ือ
รวบรวมเสนอให้อปสข.อนุมัติ (กรณีกำรจัดสรรเงินระดับหน่วย
บริกำรร้อยละ 70)

     ๒.๒  แผนกำรบริหำรเงินค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ท่ีเบิกจ่ำยใน
ลักษณะงบลงทุนท่ี อปสข.อนุมัติ ทุกรำยกำรท่ีได้รับเงิน

     2.3 กรณีมีกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรต้องได้รับกำรอนุมัติจำก 
อปสข. โดยมีหนังสือแจ้งเปล่ียนแปลง

๓. หลักฐำนด้ำนรับเงินค่ำใช้จ่ำยเพ่ือชดเชยค่ำเส่ือมของส่ิงก่อสร้ำง
และครุภัณฑ์

     3.1 หนังสือ สปสช.แจ้งกำรโอนเงินค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์
กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ท่ีพรินท์จำกเว็บไซด์ของ 
สปสช. เสนอหนังสือแจ้งกำรโอนเงินให้ผู้บริหำรรับทรำบ

     3.2 มีกำรออกใบเสร็จเม่ือได้รับกำรโอนเงินเข้ำบัญชีหน่วย
บริกำร

     ๓.๓ ทะเบียนคุมเงินรับเงิน

๑.

๒.

หมวดค่าใช้จ่ายเงินเพ่ือชดเชยค่าเส่ือมของส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์

ล าดับ รายการ
ผลการประเมิน

ด้าน การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กองทุน UC) ของหน่วยบริการ

หมายเหตุ

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

แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน
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     3.3 บันทึกบัญชีตำมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำงของกระทรวง
สำธำรณสุขและน ำเข้ำระบบ GFMIS พร้อมใบส ำคัญกำรบันทึก
บัญชีท่ีผู้มีอ ำนำจอนุมัติและเอกสำรประกอบกำรบัญทึกบัญชี

กระบวนกำรจัดซ้ือ/จัดหำตำมรำยกำรแผนกำรจัดหำ และจัดซ้ือจัด
จ้ำง ซ่ึงต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปีงบประมำณ(ภำยใน
 30 กันยำยน ของปีงบประมำณ) หำกด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จให้
ขยำยเวลำด ำเนินกำรได้อีก 1 ปี แต่ท้ังน้ีไม่เกิน 2 ปีงบประมำณ

     4.1 รำยงำนผลกำรจัดซ้ือ/จัดหำผ่ำนทำง Website ของ 
สปสช. ท่ี www.nhso.go.th

     4.2 กำรจัดหำพัสดุเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำณสุข
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงินกำร
รักษำเงิน และรำยกำรของค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องจ ำเป็นต่อกำร
สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 26 กันยำยน 2559 เช่น

        ๔.๒.๑ รำยกำรของส่ิงก่อสร้ำงชดเชยส่ิงท่ีมีอยู่แล้วเพ่ือใช้
บริกำรฯ

        ๔.๒.๒ รำยกำรครุภัณฑ์ท่ีชดเชยและซ่อมบ ำรุงส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว

๕. กำรควบคุมและเก็บรักษำเงิน
     5.1 กรณีด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือ หน่วย
บริกำรมีกำรน ำเงินไปใช้เพ่ือกำรปฏิบัติรำชกำรหรือด ำเนินงำนของ
หน่วยบริกำรน้ัน ๆ

     5.2 กรณีครบก ำหนดระยะเวลำยังไม่ด ำเนินกำรหรือ
ด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จให้ส่งเงินเหลือคืนกองทุนหลักประกันฯ เว้น
แต่ในกรณีมีเหตุจ ำเป็น ให้แจ้งเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรขอ
ขยำยเวลำต่อ สปสช. พร้อมท้ังขออนุมัติเก็บรักษำเงินไว้จนกว่ำจะ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

๔.
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     5.3 เม่ือครบ 2 ปีงบประมำณ หำกมีเหตุผลควำมจ ำเป็นให้
แจ้งขอขยำยเวลำด ำเนินกำรภำยในไตรมำส 3 (ภำยใน 30 มิ.ย.) 
มำยังสปสช.เพ่ือพิจำรณำขยำยเวลำตำมเหตุผลควำมจ ำเป็นได้อีกไม่
เกิน 1 ปีงบประมำณ (กำรขยำยเวลำด ำเนินกำร คร้ังท่ี 1 หลังจำก
 2 ปีงบประมำณ)

     5.4 กำรขอขยำยระยะเวลำมีเหตุผลท่ีเหมำะสมพร้อมเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำ
เอกสำรกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงท่ีผ่ำนมำ กำรประชุมกำร
ปรับปรุงคุณลักษณะ เป็นต้น

     5.5 เม่ือครบ 3 ปีงบประมำณ หำกมีเหตุผลควำมจ ำเป็นให้
แจ้งขอขยำยเวลำด ำเนินกำรภำยในไตรมำส 3 (ภำยใน 30 มิ.ย.) 
มำยังสปสช.เพ่ือพิจำรณำขยำยเวลำตำมเหตุผลควำมจ ำเป็นได้อีกไม่
เกิน 1 ปีงบประมำณ (กำรขยำยเวลำด ำเนินกำร คร้ังท่ี 2 หลังจำก
 3 ปีงบประมำณ)

     5.6 เม่ือมีกำรด ำเนินงำนขยำยระยะเวลำครบ 4 ปีแล้วหน่วย
บริกำรยังไม่ด ำเนินกำร หรือยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จให้ส่งเงินคืน
กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

๖. กรณีเกิดดอกเบ้ียปละค่ำปรับจำกเงินค่ำเส่ือมตำมมำตรำ 39(6) 
แห่งพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2545       
 มีกำรด ำเนินกำรส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

๗. มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเงินกองทุนฯ ให้ผู้บริหำรและ คป
สอ. ทรำบ อย่ำงน้อยรำยไตรมำส เป็นลำยลักษณ์อักษร

๘. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเกณฑ์คงค้ำง บัญชีธนำคำรและทะเบียนคุม
เงินรับ - จ่ำย (งบค่ำเส่ือม) ตรงกัน

ลงช่ือ
ผู้สอบทำน

สรุปผลการสอบทาน
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