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       คณะ 3 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อสนบัสนุนการจัดบริการสขุภาพ  

HRH Transformation 

Digital Transformation 

Financial Management 

Quality Organization 

เขตสุขภาพ 

ระบบธรรมาภบิาล 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 เขตสุขภาพด าเนินการ Digital transformation  
ตัวชี้วัดที่ 3.4 มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง 

ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7  
                   ≤ ร้อยละ 4 

ตัวชี้วัดที่ 3.6 ร้อยละของ รพ. สังกัด กสธ. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
ตัวชี้วัดที่ 3.7 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป. ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  

ตัวชี้วัดที่ 3.8 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  

ตัวชี้วัดที่ 3.9 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กสธ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
ตัวชี้วัดที่ 3.10 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน 
                 ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข   



 3.1 ร้อยละของเขตสุขภาพ 
มีการบริหารจัดการก าลังคนทีม่ีประสิทธิภาพ 

3 



ส านักงานเขตสุขภาพที ่6 
Region 6 Health Provider 

72 

ตน. 
4 

ตน. 
ขรก. พรก. พกส. ลจปจ. ลจชค. 

47% 
1843 ตน. 

3.2% 
101 ตน. 

29.8% 
1170 ตน. 

3.2% 
127 ตน. 

17.27% 
677 ตน. 

ต าแหน่งทั้งหมด 3918 ต าแหน่ง 

ข้อมูลจากระบบ HROPS ณ วันที ่1 ตุลาคม 2561 

กรอบอัตราก าลัง 
484 

ผู้ปฏิบัติงานจริง 
292 (60.33%) 

ขาดจากกรอบฯ 
192(39.66%) 

บุคลากรสายวิชาชีพ
เพียงพอ 69.39% 

ต าแหน่งที่เป็นอัตราว่าง  ไม่เกิน 3%  อัตราว่างภาพรวม 
สสจ.สมุทรปราการ 4.15% 

รพศ.สมุทร 4.38% 
รพท.บางพลี  2.78% 

รวม 3.9% 

กรอบอัตราก าลัง 
1517 

ผู้ปฏิบัติงานจริง 
1188 (78.31%) 

 
ขาดจากกรอบ 

22% 
 

กรอบอัตราก าลัง 
1263 

ผู้ปฏิบัติงานจริง 
785(62.15) 

ขาดจากกรอบฯ 
237 (-37.85) 

สสจ.สมุทรปราการ 

รพท.บางพล ี

รพท.สมุทรปราการ 

ข้อมูลความเพียงพอจาก บค.สป.  
ณ วันที ่1 ตุลาคม 2561 

บุคลากรเพียงพอไม่น้อยกว่า 71% 

หน่วยงาน สายท่ีมีชื่อ
ทางบริหาร 

สายวิชาชีพ
สาย

สนับสนุนน 

กันบริหาร
กลาง 

รวม 

รพ.
สมุทรปราการ 

9 11 12 32 

รพท.บางพล ี 1 4 2 7 (ยุบ 2) 

สสจ.
สมุทรปราการ 

16 18 3 37 (35+2) 

ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 70 

HRP  การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
     -ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
     -น าข้อมูลมาใช้วางแผนก าลังคน 
    - กรอบอัตราก าลังรพสต.ไม่ตรงความจริง (ต่ ากว่า
ประชากรจริง) 

HRD  แผนพัฒนาบุคลากร  ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระบบบริการทุกระดับ 

46.43 

3.34 2.53 

17.82 

29.88 

ขรก 

ลจป 

พรก 

ลจช 

พกส 

ปฏิบัติจริง 3,799 

ปัญหาอุปสรรค: บุคลากรมีอายุงานขาดประสบการณ์อายุเฉลี่ย 1-2 ปี 
       -แผนพัฒนาบุคลากรที่รองรับแผนพัฒนาระบบบริหาร 



สายวิชาชีพที่มีส่วนขาดจากกรอบขั้นสูงน้อยกว่า 71% 
สายงาน ในสังกัด สสจ. 

(ร้อยละ) 
รพศ.สมุทรปราการ 

(ร้อยละ) 
รพท.บางพล ี

(ร้อยละ) 

นักจิตวิทยา 16.67 66.66% 25.00 

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย - - - 

นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน /จพ.เวชกิจ 33.33 - 8.33 

นักกายภาพ 69.57 58.82 50.00 

นักรังส/ีจพ.รังส ี 40.00 70.00 60.00 

นักเทคนิคการแพทย ์ 58.62 66.66 66.67 

จพ.เภสัช 58.62 >71.00 >71.00 

เภสัชกร >71.00 >71.00 44.00 

ทันตแพทย ์ 63.57 >71.00 >71.00 



 3.2 จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข 



ร้อยละ 70 ของบุคลากรที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) 

หน่วยงาน จ านวนบุคลากร ผลการบันทึกข้อมูล ร้อยละ 
รพศ.สมุทรปราการ 1653 1265 76.53 
สสจ.สมุทรปราการ 116 1 0.86 

รพ.บางบ่อ 416 0 0.00 
รพ.บางพล ี 522 49 9.39 
รพ.พระประแดง 237 132 55.70 
รพ.พระสมุทรเจดีย ์ 190 0 0.00 
รพ.บางเสาธง 102 90 88.24 

สสอ.บางบ่อ รอด าเนินการ 

สสอ.บางพล ี รอด าเนินการ 

สสอ.พระประแดง รอด าเนินการ 

สสอ.พระสมุทรเจดีย ์ รอด าเนินการ 

สสอ.บางเสาธง รอด าเนินการ 

ท่ีมาข้อมูล: https://drive.google.com/drive/folders/1M4zrpH-DqxjcFljFROwGhZa2_sQn-2zR ,25 ธันวาคม 2561) 

https://drive.google.com/drive/folders/1M4zrpH-DqxjcFljFROwGhZa2_sQn-2zR ,25
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https://drive.google.com/drive/folders/1M4zrpH-DqxjcFljFROwGhZa2_sQn-2zR ,25
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https://drive.google.com/drive/folders/1M4zrpH-DqxjcFljFROwGhZa2_sQn-2zR ,25
https://drive.google.com/drive/folders/1M4zrpH-DqxjcFljFROwGhZa2_sQn-2zR ,25


ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในจังหวัด มีการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) 

หน่วยงาน จ านวนบุคลากรท่ีเป็นหน. บันทึก ร้อยละ 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 115 0 0 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมทุรปราการ 14 1 7.14 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ/รพสต. 18 18 53.66 
โรงพยาบาลบางพล ี 41 22 53.66 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางพลี 9 0 0.00 
โรงพยาบาลบางบ่อ 1 1 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางบ่อ 14 0 0.00 
โรงพยาบาลบางจาก 1 1 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระประแดง 17 0 0.00 
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ 5 0 0.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 11 0 0 
โรงพยาบาลบางเสาธง 9 0 0.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางเสาธง 8 0 0 

ท่ีมาข้อมูล: https://drive.google.com/drive/folders/1M4zrpH-DqxjcFljFROwGhZa2_sQn-2zR ,25 ธันวาคม 2561 
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https://drive.google.com/drive/folders/1M4zrpH-DqxjcFljFROwGhZa2_sQn-2zR ,25
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3.3 เขตสุขภาพด าเนินการ Digital Transformation  
     อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 



การด าเนินงาน  PMQA  สสจ. และ สสอ. 6 แห่ง 

ตัวชี้วัดท่ี : Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital  

แต่งตั้งทีมขับเคลื่อน
การสนับสนุนบริการ

เครือข่ายระดับจังหวัด  

จัดท าแผนการ
พัฒนาการให้บริการฯ 
โรงพยาบาลภายใน

จังหวัด 

ส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การ

ให้บริการ ระหว่างรพ.
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  

ติดตามก ากับการเยี่ยม
กระตุ้นระดับจังหวัด 

เพื่อให้เกิดการ พัฒนา
คุณภาพบริการอย่าง

ต่อเนื่อง  

สนับสนุนการ
ด าเนินงานอื่นๆที่ได้รับ

มอบหมาย  

โรงพยาบาล
สมุทรปราการ

ด าเนินงาน Digital 
Transformation 
(ตัวแทนเขต 6)  

ธันวาคม 61 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมทุรปราการ 

• มีค าสั่งแต่งตั้งทีมพัฒนาคุณภาพข้อมูล HDC ระดับจังหวัด 
  และอ าเภอ  
• มีค าสั่งแต่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบฐานข้อมูลดา้นสขุภาพ  
• มีการส ารวจความพร้อมของ รพศ.,รพท, ในการปรับตัวเข้าสู่  
  Smart Hospital 
• จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี2562 และจัดท ามาตรการ/ 
   กิจกรรมด าเนินการ 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
• วางแผนและเร่ิมบริการ Less paper เป้าหมายจะเป็น  
   EMR (Electronic medical Record) 
• พยายามที่จะท าให้เกิดการเช่ือมโยงระดับจงัหวัด  
  ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยี  
   Block Chain เพ่ือสร้างความปลอดภัย  ในการเข้าถึงข้อมูล  
   และท าการเช่ือมโยงข้อมูลไปสู่เจ้าของข้อมูล 



3.4 มกีารใช้ Application ส าหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 



 การใช ้Application  ส าหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
           เป้าหมายสะสมปี 2561 จ านวน 14 ทีม 
           เป้าหมายปี 2562 จ านวน 11 ทีม รวม 25 ทีม  
           ทีมที่ผ่านการประเมินทุกทีมต้องมีการใช้ Application) 

 ก าหนดอบรมการใช้โปรแกรมในเดือน มกราคม 62  



 3.5 ร้อยละของหน่วยงานประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  
ระดับ 7  

(เป้าหมาย ไม่มีวิกฤติทางการเงินระดับ7) 



หน่วยบริการ CR QR Cash 
NWC  

ทุนหมุนเวียนสุทธ ิ
NI+ค่าเสื่อม 

NI ไม่รวมรายได้งบ

ลงทุนและค่าเสือ่ม

ราคา 

Risk 
Scoring 

รพ.สมุทรปราการ 1.72 1.60 0.85 307,690,085.19 80,352,052.14 61,521,441.18 0 

รพ.บางบ่อ 2.38 2.22 1.41 141,143,984.84 12,963,797.00 17,116,005.82 0 

รพ.บางพลี 3.89 3.83 3.35 529,991,598.82 20,069,329.38 17,349,353.75 0 

รพ.บางจาก 2.83 2.68 2.46 64,737,056.86 17,851,175.21 16,703,129.98 0 

รพ.พระสมุทรเจดีย ์ 2.49 2.31 2.17 50,058,650.04 67,054,938.73 22,584,948.94 0 

รพ.บางเสาธง 2.09 2.03 2.00 74,140,562.46 5,668,573.05 7,469,616.01 0 

        ตารางแสดงระดับความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Score) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 



สรุปตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 (ไม่เกินร้อยละ 4) 

- ไม่มีวิกฤติทางการเงินระดับ 7 

- ภาพรวมจังหวัด  พบว่า  รพ.หลายแห่งมีปัญหาคุณภาพระบบบัญชี 

- การน าเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS รพ.บางแห่งไม่ถูกต้อง(ก าลังปรับปรุง)   

             



สภาพปัญหาระบบบัญชี ส่งผลต่อการวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน   
รพ.สมุทรปราการ   ( ณ 30 พ.ย. 61)   

• เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์   จ านวนเงิน   60 ล้านบาท  ( รหัสบัญชีผิด) 

• ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล  (ช าระเงินเอง)  /  ค่าใช้จ่ายสังคมสงเคราะห์ 

• ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC นอก Cup ในจังหวัด ( 86  ล้านบาท) 

     ปรับปรุงแก้ไข คาดการณ์คงเหลือ   46  ล้าน  ลดลง  40  ล้านบาท  

 

NWC  ลดลง  100  ล้านบาท  ( 60 + 40) 



ตารางเปรียบเทียบต้นทุนหน่วยบริการ แบบ Quick Method  ไตรมาส 4/2561 

ที ่ หน่วยบริการ 
Unit Cost 

OPD 
Mean+1SD  

Unit Cost RW 
(IPD) 

Mean+1SD  
ผลการ
ประเมิน 

1 รพ.สมุทรปราการ 859.69 1,202.94 15,448.06 17,408.79 ผ่าน 

2 รพ.บางบ่อ 685.34 766.27 17,033.87 17,913.48 ผ่าน 

3 รพ.บางพลี 547.43 848.23 13,851.60 20,613.40 ผ่าน 

4 รพ.บางจาก 795.31 806.38 18,360.48 16,764.98 ไม่ผ่าน 
5 รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 711.86 797.00 15,344.01 20,032.44 ผ่าน 

6 รพ.บางเสาธง 1,128.07 907.83 17,826.67 23,763.73 ไม่ผ่าน 

- ต้นทุนเกินเกณฑ์ 2 แห่ง คือ รพ.บางจาก  IPD เกินเกณฑ์ ->น าเข้าข้อมูล RW ล่าช้า (ปรับปรุงแล้ว)   
- รพ.บางเสาธง  OPD เกินเกณฑ์ -> เปิดใหม่ คนไข้เข้ารับบริการน้อย ท าให้ visit น้อย 



การจัดท าแผนทางการเงิน (Planfin) 

1. มีแผนทางการเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 100 
2. หน่วยบริการมีรายได้ ≥  ค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับแผนทางการเงิน (เกินดุล) ร้อยละ 100 

3. การวิเคราะห์ Planfin 
• แบบที่ 1 จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.บางบ่อ  รพ.บางพลี และ  รพ.บางเสาธง        
• แบบที่ 3 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.บางจาก และ รพ.พระสมุทรเจดีย์   
• แบบที่ 4 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สมุทรปราการ 



รพ.สต.ทุกแห่งมีการด าเนินการจัดท าแผนทางการเงิน (innovation planfin) 

นโยบาย นพ.สสจ.  ให้ รพ.สต.ทุกแห่งจัดท า Planfin   

      ที่มา   1.รพ.สต. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

               2.รพ.แม่ข่ายโอนเงินสนับสนุน รพ.สต. ไม่สม่ าเสมอตามก าหนด  

มาตรการ 

          1.รพ.สต.ทุกแห่ง จัดท า Planfin 

          2.ก าหนดแนวทางการจัดสรรเงินจาก CUP ไป PCU 

         3.งบ PP Non UC จัดสรรให้ รพ.สต. 10%  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ     นพ.สสจ. เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต. ทุกแห่ง 

การก ากับติดตาม Planfin รพ.สต. 
 - รพ.สต.ทุกแห่งประเมินแผน Planfin ทุกไตรมาส (ประเมินตนเอง) น าเสนอ CFO อ าเภอ 
 - CFO อ าเภอ น าเสนอผลการประเมิน Planfin ของรพ.สต. ใน CFO จังหวัด 

 

 

 



 3.6 ร้อยละของ รพ.สังกัด กสธ.มีคุณภาพมาตรฐาน 
             ผ่านเกณฑ์การรับรอง HA ขั้น 3 
    



  ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน  

ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3  ร้อยละ ๑๐๐ 

    โรงพยาบาล 5 แห่ง ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐาน 5 แห่ง ร้อยละ 100*  

    ส่วนโรงพยาบาลบางเสาธง เริ่มเปิดด าเนินการ อยู่ระหว่างการเตรียมการ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ 

* โรงพยาบาลนอกสังกัด สป.สธ. 2 แห่ง (ราชประชาสมาสัยและยุวประสาทไวทโยปถัมภ์) ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐาน 2 แห่ง ร้อยละ 100  



 3.7 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป.ที่ด าเนินการ 
   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

    



การด าเนินงาน  PMQA  สสจ. และ สสอ. 6 แห่ง 

ทบทวนจัดท า
ลักษณะองค์กร 

หมวด 
ที่ 2 และ 4 
(สสจ./สสอ.) 

ด าเนินการประเมิน
ตนเองในหมวด 

ที่ 2 และ 4 

น าผลประเมินองค์กร
ด้วยตนเอง (OFI) 
จัดท าแผนพัฒนา 
หมวดละ 1 แผน 

จัดท าตัวชี้วัดที่
สะท้อนผลลัพธ์ใน
หมวดที่ 2 และ 4 

ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กร 
หมวดที่ 2 และ 4 

ติดตามประเมินผล
โดยทีม Internal 

Audit 

ธันวาคม 61 
๓.๑ จัดท าแบบฟอร์มที่ 1 เอกสารแสดงการด าเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
๓.๒ ทบทวนการจัดท าลักษณะส าคญัขององค์กร จ านวน 13 ข้อค าถาม และ เอกสาร ONE page 
๓.๓ ประเมินความพร้อมขอรับรางวัล PMQA ตามเกณฑ์การประเมินตนเอง ADLI 6 หมวด  
๓.๔ อยู่ระหว่างวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง หมวด 2 และ 4 และวางแผนการพัฒนา 
๓.๕ อยู่ระหว่างจัดท าแผนพัฒนาแก้ไขจุดอ่อนในหมวด 2 และ 4 และด าเนินการตามแผน 
3.6 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าตวัชี้วัด ในหมวดที่ 7  



 3.9 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
          ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

 



                เกณฑ์  : ร้อยละ 90 (ต้องผ่าน 12/13 แห่ง) 
             ผลงาน : ร้อยละ 69.23 (ผ่านเกณฑ์ 9/13 แห่ง) 

4.38 
5 5 5 

3 

5 

3 

5 5 5 

3 

5 

3 

5 

ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

ผลการด าเนินงาน  ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
(ไตรมาสที่ 1 ประเมินตามเกณฑ์ ITA  เป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ) 
(ค่าเป้าหมาย EB 14 ผ่านเกณฑ์ระดับ 5) 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

• เพิ่มช่องทางเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างบรรยากาศเพื่อนช่วยเพื่อน เช่น ไลน์ 
ITA, ประชุมกลุ่มย่อยสอนงานหน่วยที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ 

• ทบทวนการมอบหมายบุคลากรที่สามารถบริหารจัดการหลักฐานเชิงประจักษ์ได้จริง 

• แจ้งผลการด าเนินงานรายไตรมาส และติดตามผ่านที่ประชุม คปสจ. 



 3.10 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัด สป. 
มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน  

และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 



หัวข้อ : ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุม
ภายใน และบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 

ประเด็นมุ่งเน้น 
ก ากับและติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal  
Audit : EIA)  และการประเมินการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยบริการ 

เกณฑ์การประเมินผล ผลการด าเนินงาน 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ  
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) อยู่ระหว่างด าเนินการชี้แจงให้หน่วยบริการรับทราบ และด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. หน่วยบริการมีการด าเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ  
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) 

3. ประเมินตามแนวทางการตรวจสอบงบการเงิน 
    
          

การตรวจราชการรอบที่ 1 

รายการ
ปรับปรุง 

สินทรัพย์ 

คา่ใช้จา่ย 

รายได้ 

หนีส้ิน 
ตรวจสอบตามแนวทาง 
การตรวจสอบงบการเงิน 



หัวข้อ : ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุม
ภายใน และบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 

ทะเบียนคุม / รายงานคงเหลือ / 
รายงานประจ าปี / รายงานอื่น  ที่
เกี่ยวข้อง 

งบทดลองในระบบ GFMIS 

การตรวจสอบงบการเงิน 

ข้อมูลไม่ตรงกัน 
ข้อมูลคลาดเคลื่อน สาเหต ุ

• การจัดท าทะเบียนคุมต่างๆ ไม่ครบถ้วน 

• ขาดการสอบทานข้อมูลเพื่อยืนยันยอด 
• ขาดการประสานข้อมูลระหว่างกลุ่มงาน 
• ผู้ปฏิบัติงานขาดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ 
• ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น 

ข้อเสนอแนะ 

  -  ควรมีระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกประเด็น 


