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 วัตถปุระสงค์

 ขอบเขตการตรวจสอบ

 สรปุผลการตรวจสอบ

 สาเหตแุละผลกระทบ

  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  แนวทางการปรับปรงุแก้ไข

การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

28/08/612



วัตถปุระสงค์

1. เพื่อพิสูจ น์ความถูก ต้องแล ะ เ ช่ื อ ถือ ไ ด้ของ ข้อมูลแล ะ ตัว เลข ต่าง  ๆ 

ทางด้านการเงิน การบญัชี การพสัดุ และระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง

2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบริหารการเงินและบัญชี  การพัสดุ  

การบริหารยาและเวชภัณฑ์ รวมท้ังติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานการเบกิ

จ่ายเงินตามแผนงาน โครงการต่างๆของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบยีบ ข้อบงัคับ ค าส่ังมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีก าหนด

3. เพื่อสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสขุ ของหน่วยรับตรวจ  (โรงพยาบาลทกุแห่ง) 

28/08/613



วัตถปุระสงค์

4. เพือ่ตรวจประเมนิระบบควบคุมใน การเบกิจ่ายเงินงบประมาณ เงินบ ารงุ หรือเงิน

นอกงบประมาณอ่ืนๆ   การจัดซ้ือจัดจ้าง  การควบคุมพสัดุ และการใช้จ่ายเงิน

ตามแผนงานโครงการต่าง  ๆของ สสจ./รพท./รพช./สสอ./รพ.สต.

5. เพือ่ติดตาม ก ากับ  ตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ/หน่วยงาน

ย่อย และให้ค าแนะน า ปรึกษา เพือ่ให้เป็นไปตามระเบยีบแบบแผนและนโยบายของ

ทางราชการ

6. เพือ่ให้ผูบ้งัคับบญัชาของหน่วยงานได้ทราบปัญหาการปฏิบติังานของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและ   

ทันเหตกุารณ์

28/08/614



1. ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี  การพสัดุ  การบริหารยา และเวชภัณฑ์  

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การใช้รถราชการและเบิกจ่าย  น ้ามันเช้ือเพลิง 

การเบิกจ่ายเงินตามแผนงานโครงการ

2. ติดตามผลการแก้ไขปรับปรงุข้อทักท้วงในปี 2561สุ่มตรวจสอบเอกสาร/

ใบส าคัญ ในปี 2560 (6เดือนหลัง) และปี 2561 (1 ตุลาคม 31 มีนาคม 

2561)

3. ตรวจเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนคุมเงิน สุมดบัญชีเงินฝาก ทะเบียนคุมวัสดุ 

ครภัุณฑ์   ทะเบียนคุมการใช้รถราชการ เอกสาร/ใบส าคัญ การเบิกจ่ายเงิน     

28/08/615



ตรวจสอบภายใน ปีละ  2  รอบ

ตุลาคม – มีนาคม (6 เดือน)

เมษายน – กันยายน  (6 เดือน)

รอบที่ 1

รอบที่ 2

28/08/616



  ผูบ้ริหารให้ความส าคัญต่องานตรวจสอบภายในโดยก าหนดเป็นนโยบาย 

และมกีารติดตามผลเพือ่น าไปสู่การปรับปรงุแก้ไข 

  มีแผนการด าเนินงาน ปี 2561 

  แต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานตรวจสอบภายในจังหวัด 

และระดับอ าเภอ

  มีประชมุคณะท างานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด/ระดับอ าเภอเพือ่ช้ีแจง

แนวทางการการตรวจสอบภายใน การจัดท าแผนปฏิบัติการ

(Engagement Plan) ปีงบประมาณ 2561

28/08/617



การวางระบบความภายใน

8

ส่วนงานย่อย สสอ./รพ.สต.

-มีการวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงครอบคลุม

กระบวนงาน ด้านบริหาร บริการ และวิชาการ

-ทุกหน่วยงานส่งรายงานควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.

พ.ศ.2544(90 วันนับแต่วันส้ินปีงบประมาณ) และส่งรายงาน

ของ รพ.ให้ กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทราบครบทกุหน่วยงาน    

28/08/61



การวางระบบความภายใน

9

หน่วยรับตรวจ (สสจ./รพท./รพช.)

- ทุกหน่ วยงานมี การปร ะ เมิ นควบคุม ภาย ใน  แ ต่ ส่ วน ใหญ่

ไม่ครอบคลมุทกุกระบวนงานหลัก เช่น งานบริการ 

- ความเส่ียงกับแผนการปรับปรงุบางกระบวนงานไม่สัมพนัธ์กัน  

- ทุกหน่วยงานมีการประเมินควบคุมภายในส่ง สตง.แต่ไม่ทันเวลา

ตามก าหนด

- รพท.รพช. ส่งรายงานปร ะ เมิ นการควบคุมภาย ใน  5มิ ติ

รอบ 6 เดือน 9 เดือนค่อนล่าช้า
28/08/61



การวางระบบความภายใน

10

- สสจ.สป. จัดท าโครงการประชมุผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวข้องในการ 

   วางระบบควบคุมภายในของทกุหน่วยงาน

- ทบทวนกระบวนการวางระบบควบคุมภายในและทบทวนความเส่ียง

ในแต่ละปี เพื่อให้การวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

ทกุระดับ ครอบคลมุความส่ียงและวางแผนบริหารความเส่ียง 

- น ากร ะบวนการวางระบบควบคุมภายในของละหน่วยงาน         

ลงเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของ สสจ.เพือ่เป็นแนวทางศึกษา 

28/08/61



สรปุผลการประเมนิระบบควบคุมภายในภาพรวม

11

 

มีการวางระบบควบคุมภายใน แต่ไม่ได้น  ามาปฏิบัติจริง

-ทกุหน่วยงาน จัดท ารายงานควบคุมภายใน  

-ความเส่ียงกับแผนปรับปรงุไมสั่มพนัธ์กัน

ความเส่ียงซ ้า /ความเส่ียงสงูยังคงอยู่ และยังไมไ่ด้รับ

ปรับปรงุแก้ไขท้ังในเชิงระบบและนโยบาย
28/08/61



12

ในปีงบประมาณ 2561 สสจ.สมทุรปราการ มกีารด าเนินงาน  โครงการ

บริหารจัดการเพื่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      

ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมทุรปราการ ปีงบประมาณ 2561   

เพือ่สอบทานระบบควบคมุภายใน  มรีายละเอียดดังน้ี

1. มีการแต่งต้ังคณะผูต้รวจสอบภายใน 2 ระดับ ได้แก่ 

คณะผูต้รวจสอบภายในระดับอ าเภอ 

2. มีแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในสอดคล้องกับนโยบายทกุระดับ

3. จัดท าคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในประจ าปี เผยแพร่ในเว็ปไซต์

28/08/61



ค าส่ังส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสมทุรปราการ
ท่ี 199/2560 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

และแก้ไขเพิม่เติมฉบบัท่ี 2  ท่ี 47/2561 ลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2561 

และฉบบัท่ี 3 ท่ี 112/2561 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม  พ.ศ.2561

13

แต่งต้ัง - คณะผูต้รวจสอบภายในระดับจังหวัด 

   - คณะผูต้รวจสอบภายในระดับอ าเภอ

  - คณะผูส้อบทานผลการตรวจสอบภายใน

28/08/61



หน่วยงานท่ีได้รับตรวจสอบภายใน 

28/08/61

ส่วนงานย่อย : สสอ. และ รพ.สต.

ผูต้รวจสอบ :  คณะผูต้รวจสอบภายในระดับอ าเภอ

วิธีการ : ตรวจสอบแบบวงกลม โดยใช้เคร่ืองมือตามแบบคู่มือก าหนด

เป้าหมาย  รพ.สต. จ านวน   74 แห่ง (ไม่รวม ศสช. ของ รพ.สป)

ได้รับการตรวจสอบ จ านวน  74 แห่ง   คิดเป็น ร้อยละ 100 

              สสอ. : เป้าหมาย จ านวน 6 แห่ง ได้รับการตรวจสอบ 

                       จ านวน  6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

  - ตรวจสอบเร่ืองการเงิน บญัชี การจัดซ้ือจัดจ้าง 

และการควบคุมรถราชการ 
14



ผลการตรวจสอบ

15
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หน่วยรับตรวจ

16

สสจ./รพช./รพท.

ผูต้รวจสอบ :  คณะผูต้รวจสอบภายในระดับจังหวัด

วิธีการ : ตรวจสอบทกุแห่ง โดยใช้เคร่ืองมือตามแบบคู่มือก าหนด

เป้าหมาย  จ านวน  7 แห่ง (สสจ.1,รพท.2,รพช.4)   

ตรวจสอบได้   จ านวน  7 แห่ง   คิดเป็น ร้อยละ 100 

 

28/08/61



ความเส่ียงท่ียังคงอยู่(รพท./รพช./สสอ./รพ.สต.)

ข้อตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ

1.การรับ/จ่ายเงิน  รับ-จ่ายเงินไม่

เป็นไปตามระเบียบฯ ไม่ประทับตราจ่าย

แล้ว

-จนท.ไม่รู้ระเบียบปฏิบัติเปล่ียน

ผูป้ฏิบัติงานทางการเงินบัญชี

บ่อย ลาออก โยกย้าย

-ขาดการแบ่งแยกหน้าท่ี

1.รายงานทางบัญชีการเงิน

ขาดความเช่ือถือ

2.มีความเส่ียงต่อเงินขาด

บัญชี

3.เส่ียงต่อการน าหลักฐาน

ใบส าคัญมาเวียนเบิกซ ้า
1.1รายงานการรับจ่ายเงินคงเหลือ ไม่

เป็นปัจจบุัน  ไม่ท างบเทียบยอด

ประจ าเดือน

- ขาดการส่ือสาร สอนงาน

- ไม่ปฏิบัติตามระบบควบคมุ

ภายใน

1.2 การจ่ายเช็ค การคมุเช็คไม่ถกูต้อง

ตามระเบียบ

- ขาดการติดตามผลและการ

ก าหนดมาตรการควบคมุก ากับ

ด้านการเงินและบัญชี 

28/08/6117



ความเส่ียงท่ียังคงอยู่(รพท./รพช./สสอ./รพ.สต.)

ข้อตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ

2.การยืมเงิน  

ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เช่น ยืมค่าวัสดุ 

-จนท.ไม่รู้ระเบียบปฏิบัติเปล่ียน

ผูป้ฏิบัติงานทางการเงินบัญชี

บ่อย ลาออก โยกย้าย

1.ตรวจสอบไม่ได้ ไม่ทราบ

ข้อเท็จจริง

2.ขาดวินัยทางการเงินการ

คลัง

3.มีความเส่ียงต่อเงินขาด

บัญชี

2.1เอกสารไม่ถกูต้อง ครบถ้วน - ขาดการส่ือสาร สอนงาน

- ไม่ปฏิบัติตามระบบควบคมุ

ภายใน

2.2 ส่งคืนเงินยืมล่าช้า

2.3 ไม่ล้างหน้ีเงินยืมในส าคัญ

- ขาดการควบคุม ก ากับ

ติดตาม  และการก าหนด

มาตรการควบคมุก ากับ

ด้านการเงินและบัญชี 

28/08/6118



 

  

ขอ้ตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ

3.ด้านบัญชี 

รายงานบัญชี ไม่เป็นปัจจุบัน

ด้านคมุเจ้าหนี้    

- เจ้าหน้ีค้างช าระเกิน ๓ ปี  

  - ขาดการส่งต่อข้อมลูก่อหนี้

(พสัดุ,เภสัช,ทันต,Lab) ให้
บันทึกบัญชี

1.รายงานทางบัญชีการเงิน

ขาดความเช่ือถือ

2.การตัดสินใจของ

ผูบ้ริหารอาจมีความ

ผดิพลาด คลาดเคล่ือน

3.หน่วยงานมีความเส่ียง

ด้านการเงิน

4.รพ.มีหน้ีสินทางบัญชีสงู

เกินจริง

ด้านการคมุลกูหน้ี 

1. บันทึกการรับรู้ลกูหน้ีค่า

รักษาพยาบาลไม่เป็นปัจจุบัน

2. ไม่มีการจัดท ารายงานลกูหน้ีคงเหลือ

ณ วันส้ินเดือนเสนอผูบ้ังคับบัญชา

- ขาดการส่งต่อข้อมลู ให้บันทึก

บัญชี

- ไม่ติดตามรายได้รับล่วงหน้า 

ไม่ลงบันทึกบัญชี

ด้านการเงินและบัญชี (รพช./รพท.)

ความเส่ียงท่ียังคงอยู่ 

28/08/6119



ความเส่ียงท่ียังคงอยู่ 

ข้อตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ

1. ไม่จัดท าบัญชีควบคมุคลังยาย่อย 

(รบ ๓๐๑) และไมไ่ด้ท าใบเบิกจากคลังยา

ใหญ่ (มีนัยส าคัญ)

 ไม่มีค าส่ังมอบหมายให้มี

ผูรั้บผดิชอบคลังยาฯชัดเจน

อาจเป็นโอกาสใช้มีการร่ัวไหล 

โดยเฉพาะยาควบคมุท่ี

ส าคัญ ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ต่อผูเ้ก่ียวข้องต้อง

รับผดิชอบ
2. มีการยืมยา-คืนยา ท่ีไม่มีเอกสารเป็น

หลักฐาน  

- ขาดการควบคุมก ากับ 

ติดตามผลและไม่มีมาตรการ

ควบคมุก ากับ

3.สถานท่ีจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์     ใน

คลัง มีความไม่เหมาะสมและพื้นท่ีไม่

เพยีงพอ และไม่ปลอดภัย 

-อาจขาดงบประมาณ หรือจัด

พื้นท่ีส านักงานไม่เหมาะสม

ยาและเวชภัณฑ์อาจเส่ือม

คณุภาพเร็ว เกิดสญูเสีย

งบประมาณ

ด้านการบริหารยาและเวชภัณฑ์ (รพ.สต.) 
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ความเส่ียงท่ียังคงอยู่ 

ขอ้ตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ

1. บัญชีรับ-จ่ายเวชภัณฑ์ (รบ 301, 

Stock Card) ไม่เป็นปัจจุบันเบิก

เวชภัณฑ์ 

- ขาดการควบคุมก ากับ 

ติดตามผลและไม่มีมาตรการ

ควบคมุก ากับ

-ปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง

เหมาบริการ

 อาจเป็นโอกาสใช้มีการ

ร่ัวไหล โดยเฉพาะยาควบคมุ

ท่ีส าคัญ ซ่ึงอาจจะส่งผล

กระทบต่อผูเ้ก่ียวข้องต้อง

รับผดิชอบทางวินัยและ

ชดใช้ค่าเสียหาย

2.วัตถอุอกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท

จัดเก็บรวมกับยาอ่ืน 

3. ยาหมดอายุ 

4.ให้หน่วย Outsource เบิกยาและ

เวชภัณฑ์ไปใช้

5.สถานท่ีจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์     ใน

คลัง มีความไม่เหมาะสมและพื้นท่ีไม่

เพยีงพอ และไม่ปลอดภัย 

-อาจขาดงบประมาณ หรือจัด

พื้นท่ีส านักงานไม่เหมาะสม

ยาและเวชภัณฑ์อาจเส่ือม

คณุภาพเร็ว เกิดสญูเสีย

งบประมาณ

ด้านการบริหารยาและเวชภัณฑ์(รพช./รพท./รพศ.) 
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ข้อตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ

1.จัดซ้ือ/จัดจ้างนอกแผนจัดการพสัดุ

ประจ าปี

 -การวางแผนพสัดุขาด

ประสิทธิภาพ ไม่ครอบคลมุความ

ต้องการใช้พสัดุ

 -จนท.ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อกฎหมายท่ีก าหนด

- เบิกจ่ายเงินโดยมีหลักฐาน

ไม่ถกูต้องครบถ้วน อาจต้อง

รับผดิท้ังทางวินัยและทาง

ละเมิด

2.เอกสารการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ไม่

ครบถ้วน สมบรูณ์ ไม่มีการลงนามไม่

ครบถ้วน ไม่ติดอากรแสตมป์ และไม่มีใบ

เสนอราคา

- ท าเอกสารจัดซ้ือ/จัดจ้างและ

อนมุัติย้อนหลัง

-ขาดการตรวจสอบก่อนการ

อนมุัติและการจ่ายเงิน

3.ทะเบียนคุมครภัุณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน

4.ไม่จัดท าและส่งรายงานพสัดุประจ าปี

- ขาดการควบคุมก ากับ 

ติดตามผลและไม่มีมาตรการ

ควบคมุก ากับ

ด้านพสัดุ

ความเส่ียงท่ียังคงอยู่(รพท./รพช./สสอ./รพ.สต.)
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ความเส่ียงใหมท่ี่ค้นพบใน รพท./รพช.

ข้อตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ

1.ไม่มีการควบคมุสัญญา - ไม่มีผูรั้บผดิชอบในการบริหารสัญญา

-ไม่ มี ร ะบบควบคุม  ตรวจสอบแล ะ    

สอบทานข้อมลูกันระหว่างผูใ้ห้บริการและ

ผูรั้บบริการ

-หน่วยงานและผู้ปฏิบัติขาดความรู้

ความเข้าใจ และตระหนัก  จึงขาดการ

วางแผนด้านขอบเขตการเข้าถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลและข้อมูลของทางราชการ

ตาม พรบ.ข้อมลูข้อสารฯ พ.ศ.2540

1.ท าใ ห้หน่วยงานไม่ ว่าทราบ

สัญญาส้ินสุดเมื่อใด ส่งผลให้

อาจจ่ายเงินเกินสัญญา หรือ    

ก่อหน้ีคร้ังใหม่ไม่ทันก าหนดการ

ให้บริการ

2.ผู้ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง อ า จ ต้ อ ง

รับผิดชอบท้ังทางวิ นัย  และ

ชดใช้ค่าเสียหาย

3.หน่วยงานและบุคคลภายนอก

อาจได้รับความเสียหาย และ 

หน่วยงานและผู้เก่ียวข้องอาจ

ถกูฟ้องร้อง

2.ผู้ รั บ จ้ า ง แ ล ะ ผู้ ว่ า จ้ า ง

ปฏิบัติไม่เป็นสัญญา

3.เอกสารการตรวจรับพัสดุ

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา       

4.ใ ห้ ผู้ รับ จ้าง เ ข้า ถึง ข้อมูล

ผูป่้วยในส่วนท่ีไม่เก่ียวข้อง

5.ใ ห้ผู้รับจ้างด าเ นินงานใน

ภารกิจแทนหน่วยบริการใน

ส่วนทีไม่ ไ ด้ เ ป็นข้อตกลงใน

สัญญา

ด้านพสัดุ : การบริหารสัญญาจ้างเหมาบริการ 
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ข้อเสนอแนะ  : กรณีบริหารสัญญาจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมควบคมุ การปฏิบัติ

1.สัญญาจ้างเหมาบริการ ทบทวนรูปแบบสัญญาจ้าง ข้อความและเ ง่ือนไขการจ้าง        

หากแตกต่างจากรปูแบบกฎหมายก าหนด ต้องส่งให้ส านักงาน

อัยการสงูสดุพจิารณาเห็นชอบ ตาม พรบ.ฯ มาตรา 93

2. ผูบ้ริหารหรือควบคมุโครงการ 

(Project manager)

หน่วยงานมีค าส่ังมอบหมายให้ผูม้ีความรับผดิชอบสงู  มีหน้าท่ี

ควบคมุ ก ากับ การบริหารสัญญา  ประเมินผลการจ้าง และ

รายงานผล

3. ข้ อตกลง / แนวท างก า รป ฏิ บั ติ      

การให้บริการ รวมท้ังวางระบบข้อมลูการ

บริการ 

หน่วยงานจัดท าข้อตกลงหรือแนวทางปฏิบัติการให้บริการ   

การควบคุม ก ากับ การส่งมอบงาน  ซักซ้อมความเข้าใจกับ  

ผู้รับจ้างและผู้เ ก่ียวข้องให้ปฏิบัติเป็นไปตามให้เป็นไปตาม

สัญญา และแนวทางท่ีก าหนด

4.ข้อปฏิบัติในการตรวจรับ และเบิกจ่าย หน่วยงานก าหนดแนวทางปฏิบั ติ ในการตรวจรับพัสดุ        

การเบิกจ่ายเงินให้รัดกมุ ตรวจสอบได้ และซักซ้อมความเข้าใจ

5.การรายงาน และประเมินผล ก าหนดให้ผูเ้ก่ียวข้องทกุกิจกรรม จัดท ารายงานเสนอหัวหน้า

หน่วยงานสม ่าเสมอจนส้ินสดุสัญญา 28/08/6124



ความเส่ียงใหมท่ี่ค้นพบใน รพท./รพช.

ข้อตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ

1.รพ.สป.จ้างเหมาบริการ

ตรวจ CT scan 

2.รพช.ส่งต่อผู้ป่วยไปรับ

บริการ CT scan ท่ี รพ.สป. 

3. บริษัทผู้จ้างตามสัญญา

จ้างของ รพ.สป ส่งใบแจ้ง

หน้ีเรียกเก็บเงินจาก รพช.

4.รพช.เบิกเงินให้บริ ษัทฯ

โดยไม่ ไ ด้ด า เ นินการตาม

กฎหมาย ระเบยีบพสัดุ

5.รพช.ไมไ่ด้เป็นคู่สัญญา

-รพ . ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ไ ม่ มี ก า ร

ทบทวนกฎหมาย ระ เบียบท่ี

เก่ียวข้องการด าเนินการ กรณี

ส่งต่อบริการจากการจ้างเหมา

บริการ 

-รพ . ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ไ ม่ ไ ด้ ท า

ข้อตกลงหรือแนวทางปฏิบัติ

ร่วมกันในการเบิกจ่ายเงินกรณี

ส่งต่อบริการจากการจ้างเหมา

บริการ 

1.การ เบิก จ่ าย เ งิน ใ ห้แ ก่   

ผูร้ับจ้างของ รพช.ไม่เป็นไป

ตามกฎหมายและระ เบียบ

ของทางราชการ

2.ผู้ เ ก่ี ย ว ข้ อ งอ า จ ต้ อ ง

รับผิดชอบท้ังทางวินัย และ

ชดใช้ค่าเสียหาย

 

การเบิกจ่ายเงินกรณีส่งต่อผูป่้วยไปรับบริการจ้างเหมาบริการ 
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ข้อเสนอแนะ : 

การเบิกจ่ายเงินกรณีส่งต่อผูป่้วยไปรับบริการจ้างเหมาบริการ 

แนวทางท่ี 1: รพ.หน่วยรับส่งต่อเรียกเก็บเงินจาก รพ.ท่ีส่งต่อ      
1.1รพ.หน่วยรับส่งต่อด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยก าหนดปริมาณ
งาน และวงเงินให้ครอบคลมุบริการของ รพ.ในเครือข่ายท่ีส่งต่อด้วย
1.2จัดท าข้อตกลงระหว่าง รพ. ก าหนดแนวทางการส่งต่อ  และราคา
เรียกเก็บ – ตามจ่ายระหว่างกัน
แนวทางท่ี 2: รพ.ทกุแห่งจัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างการจ้างเหมาบริการ 
โดยประมาณการท้ังปีบรรจุในแผน Plan fin ของ รพ. และด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ตรวจรับพสัดุตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้าง และเบิกจ่าย

28/08/6126



 

ข้อตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ

1.ขาดการบันทึกการใช้รถราชการและ

ขออนญุาตไปราชการตามระเบียบ 

2.การขออนุญาตใช้รถกับขออนุญาตไป

ราชการไม่สัมพนัธ์กัน

2.แบบใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่มี   

ผูค้วบคมุรถ

 -ขาดวางแนวทางปฏิบัติในการ

ใช้รถราชการ

-ขาดการทบทวน  สอบทาน

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-ระบบการควบคุมการใช้

งานรถราชการท่ีไม่เหมาะสม

อาจส่งผลให้เกิดการร่ัวไหล

-ผูเ้ก่ียวข้องอาจถกูร้อง

เรียนและถกูลงโทษ

-การขาดการตรวจสภาพ

และต่อทะเบียนรถราชการ

ตามกฎหมายก าหนดอาจ

เกิดปัญหากับผู้ใช้งานท่ีไม่

ปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ได้ในอนาคต

3.ไ ม่ ต่ อ ภ า ษี ป ร ะ จ า ปี ร ถ ย น ต์ แ ล ะ

รถจักรยานยนต์ให้เป็นปัจจุบัน

- ขาดการการวางระบบควบคุม

ก ากับ ติดตามทีมีประสิทธิภาพ

และไม่มีมาตรการควบคุมก ากับ

ดา้นการควบคมุการใชย้านพาหนะ
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สรปุสาเหตุและผลกระทบ

 พบว่าความเส่ียงเดิมๆยังคงอยู่ เกิดซ ้าๆ
สาเหตุ
1. แม้ว่าจะมีการวางระบบควบคมุภายในเพิม่ข้ึน 
   แต่ยังไม่เกิดผลในการน าไปทางปฏิบัติอย่างจริงจัง
2. ขาดการควบคุม ก ากับ ติดตามและการประเมินผลอย่างเป็น 
    ระบบและต่อเน่ือง สม ่าเสมอ
3. มีการเปล่ียนหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีรับงานใหม่ไม่ทราบระเบียบและ

ข้ันตอนปฏิบัติ ขาดการสอนงาน
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สรปุสาเหตุ และผลกระทบ

4.ความผดิพลาดบกพร่อง แม้ไม่พบว่าส่อไปทางทุจริตแต่ส่วนใหญ่

เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  

ข้อกฎหมายของทางราชการก าหนด  

ผลกระทบ
- ผู้รับผิดชอบ/ผู้เ ก่ียวข้องอาจต้องความรับผิดท้ังทางวินัย        

ทางอาญาและความรับผดิทางละเมิด
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ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

วางระบบควบคุมภายใน ประเด็นความเส่ียงท่ีพบบ่อย

1. จัดท าข้ันตอนการปฏิบัติ
2. ช้ีแจง/ซักซ้อมความเข้าใจผูป้ฏิบัติ

3. ท าแบบ Check list ก ากับเอกสารการอนมุัติการซ้ือจ้าง/การเบิก

    จ่ายเงินเพือ่สอบทานก่อนเสนอ และเก็บเอกสารงบเดือน

4. ผูบ้ริหาร 

- ก าหนดเป็นนโยบายในการสนับสนนุให้มีการปรับปรงุแก้ไขหรือพฒันา

  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพือ่จัดการความเส่ียงอย่างเป็นรปูธรรม

- ก าหนดมาตรการ เพื่อส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม ก ากับ ติดตามและ

ประเมินผล ในประเด็นความเส่ียงซ ้าๆ  หรือลงโทษ  กรณี พบความผดิซ ้า 

หรือไมแ่ก้ไขตามก าหนด 
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(ตัวอย่าง) มาตรการเพือ่ลดความเส่ียงซ ้า

1. กรณีท่ีความผดิพลาด บกพร่องมสีาเหตจุากผูป้ฏิบติังานความรู้ ความ

เข้าใจ หรือมทัีศนคติท่ีไมถ่กูต้องปฏิบติัไมถ่กูต้องในประเด็นท่ีเป็นความเส่ียงสงู 

และมคีวามเส่ียงซ ้าๆ ให้ด าเนินการอบรมเสริมความรู้ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า 

ปรึกษา และปรับทัศนคติ เฉพาะราย

2. กรณี พบความผดิพลาดบกพร่องซ ้าๆ แต่ไมม่ีนัยส าคัญให้ผูบ้ังคับบัญชา

ว่ากล่าวตักเตือน เป็นลายลักษณ์อักษรก าชับเอาใจใส่ปฏิบัติให้ถกูต้อง
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(ตัวอย่าง) มาตรการเพือ่ลดความเส่ียงซ ้า

3. กรณีตรวจสอบความบกพร่องและแสดงให้เห็นถึงภาวะความเส่ียงสงูอย่าง

มีนัยส าคัญ หมายถึง เป็นเร่ืองเดิมๆเกิดข้ึนซ ้าซาก  มีความถ่ีให้ผู้ตรวจ

สอบภายในรายงานต่อนายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดสมทุรปราการเป็นการ

เร่งด่วน  และท าการอายัดหลักฐานท่ีเก่ียวข้องไว้ตรวจสอบท้ังหมด         

หากพบว่าเอกสารมีจ านวนมากหรือมีความซับซ้อน ให้ผูต้รวจสอบภายใน

เสนอรายงานต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เพื่อพิจารณาส่ังการให้

ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด หรือแจ้งให้หน่วยงานภายนอกเข้าท าการ

ตรวจสอบ 
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(ตัวอย่าง) มาตรการเพือ่ลดความเส่ียงซ ้า

ความบกพร่องซ ้าซาก  หมายถึง 

1.ความถ่ีของความผดิพลาดบกพร่องในประเด็นเดิมท่ีพบซ ้าๆอย่าง

ต่อเน่ืองในชดุเอกสารท่ีได้รับตรวจสอบ 

2.ความผดิพลาดบกพร่องเกิดข้ึนซ ้าๆ และยังไม่ได้รับการแก้ไข

ภายหลังท่ีมข้ีอทักท้วงให้แก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วไม่เกิน 2 

ครั้ง
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4. ให้ผู้รับตรวจหรือหน่วยงานท่ีได้รับตรวจรายงานช้ีแจงข้อเท็จจริง          

ต่อผู้บังคับบัญชา (สาธารณสุขอ าเภอ/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามล าดับ)  ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับ

แ จ้ ง ข้ อ ทั ก ท้ ว ง  โ ด ย ผู้ บั ง คั บ บัญ ช า ต้ อ ง ติ ดต า ม ร า ย ง า นผล

การ ช้ี แจง  แล ะ แ ก้ ไ ข  แ ล้ ว เ สนอรายงานนายแพทย์สาธารณสุ ข

จังหวัดสมุทรปราการ ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายงานช้ีแจง

ข้อเท็จจริง

 

 

(ตัวอย่าง) มาตรการเพือ่ลดความเส่ียงซ ้า
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(ตัวอย่าง) มาตรการเพือ่ลดความเส่ียงซ ้า

5. น าผลไปการตรวจสอบภายในไปประกอบการพจิารณาความดีความชอบ

6. เสนอให้ด าเนินการทางวินัย
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผูบ้ริหาร

1. ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานทบทวนและจัดท าแผนแก้ไขความเส่ียง

ท่ีนัยส าคัญ โดยให้มกีารติดตาม ประเมนิผลอย่างเป็นรปูธรรม

 2. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างงานและอัตราก าลังคนในงานด้าน

การตรวจสอบภายใน งานการเงิน บัญชี พสัดุ และด้านบริหารยาและเวชภัณฑ์

ให้มคีวามเพยีงพอและเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าท่ี และความเป็นอิสระใน

การปฏิบัติ โดยให้งานการตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุด

ของหน่วยงาน 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผูบ้ริหาร

3. ส่งเสริมให้มกีารสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ี

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน งานการเงิน บญัชี พสัด ุและด้านบริหาร

ยาและเวชภัณฑ์ ท้ังในระดับจังหวัดและระดับเขต เพือ่สร้างความเข้มแข็งในการ

ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีและการตรวจสอบภายใน

4.จัดสรรงบประมาณสนับสนนุเพือ่สร้างความเข้มแข็งงานควบคมุ

ภายในและตรวจสอบภายในระดับจังหวัดและระดับเขต 

5. ก าหนดมาตรการควบคมุ ก ากับ ประเมนิผล ท้ังในด้านการ

ส่งเสริมและการลงโทษอย่างเหมาะสม   

          6. ก าหนดมาตรการติดตาม หรือลงโทษ ตามควรแก่กรณี 
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