
      การตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิกองทุน 

        สปสช.สาขาจังหวัด/หน่วยบริการ 

      ของ สตง. 
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 วตัถปุระสงค์ของการประชมุเตรียมความพร้อม 

1. เพ่ือให้ จนท.ของ สปสช.สาขาเขตได้รับถงึแนวทางท่ีคาด

วา่ สตง.จะใช้ตรวจสอบ/คําถามท่ี สตง.ใช้ในการตรวจสอบ

เพ่ือทําให้สามารถจดัเตรียม สปสช.สาขาจงัหวดั/หน่วย

บริการให้มีความพร้อมรับการตรวจสอบ 

2.เพ่ือให้เอกสารบญัชีและเอกสารเบกิจ่ายให้พร้อมสําหรับ

การตรวจและทําให้เอกสารมีสมบรูณ์ ถกูต้อง ครบถ้วน  
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     การซกัซ้อมเร่ืองตรวจสอบของ สตง. 

1.วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 สาํนกับญัชีและการเงินกองทุนและ

สาํนกัตรวจสอบ   Tele เตรียมการรับการตรวจเพ่ือความพร้อม 

 

 2. วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 สปสช.เขต7 ขอนแก่น   Tele เล่า

ประสบการณ์ในการรับการตรวจสอบ  สตง.เวลา 13.00 น 

 

3. ส่ือสารผา่นเมลเ์ม่ือมีการเขา้ตรวจในแต่ละเขต วา่เป็นการตรวจ

ประเดน็ใดบา้ง 

 

 



การประสาน สสจ.เตรียมการรับการตรวจสอบ 

1.ขอให สปสช.เขตแตละแหงไดประสาน สปสช.สาขาจังหวัด

ในเขตพื้นที่ทุกแหง ใหเตรียมความของขอมูลทางบัญชี 6 และ 

7 ,เอกสารการเบิกจายทั้งหมด ,ที่สําคัญไดแกเอกสารที่เบิก

จายเงินบัญชี 6 และ7 ของ สปสช.สาขาจังหวัด  หลังวันที่ 1 

ตุลาคม 2557 ซ่ึงเปนวันที่เริมมีประกาศ สปสช.เรื่อง  การ

เบิกจายและปดบัญชี กองทุน และบริหารจัดการสาขาจังหวัด 

พ.ศ. 2557  ไปจนถึงปดบัญชี  6 และ7 ของ สปสช.สาขา

จังหวัด  ใหพรอมสําหรับรับการตรวจสอบของ สตง. 



การประสาน สสจ.เตรียมการรับการตรวจ 

2.สปสช.เขตแตละแหงควรใหมีผูบริหารและเจาหนาทีท่ี่ดแูลเรือ่งนี้  และ
ดําเนินการออกติดตามและตรวจสอบเอกสารในเบื้องตน ดังนี้ 
     2.1 ควรตรวจสอบเอกสารเบิกจายเงินและการโอนเงินเงินบัญชี 6 
และ 7  ของ สปสช.สาขาจังหวัด   วาถูกตองเปนไปตามประกาศ สปสช.
เรื่อง   การเบิกจายและปดบัญชี กองทุน และบริหารจัดการสาขาจงัหวดั 
พ.ศ. 2557 หรือไม 
    2.2 ควรตรวจสอบและติดตามวาเงินที ่สปสช.สาขาจังหวัดเบิกจายและ
ดําเนินการเองเสร็จส้ินและเปนไปตามประกาศ สปสช.เรื่อง   การเบิกจาย
และปดบัญชี กองทุน และบริหารจัดการสาขาจังหวดั หรือไม  สวนการ
โอนเงิน เมื่อโอนใหหนวยบริการแลว หนวยบริการไดดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคที่ขออนุมัติโอนเงินไปแลวหรือไม   หรือโอนเงินไปเขาบัญชีใด
ตอไปหรือไม                   



            กําหนดวนัเข้าตรวจสอบ 

 สปสช.เขต 2 พิษณุโลก  ระยะเวลาตรวจสอบ 22 พค.59-3มิย.59 

 สปสช.เขต 8 อุดรธานี  ระยะเวลาตรวจสอบ 5มิย.59 -17มิย.59 

 สปสช.เขต 11 สุราษฎรธานี  ระยะเวลาตรวจสอบ 19 มิย.59 -1 

กค.59 

 สปสช.เขต 12 สงขลา  ระยะเวลาตรวจสอบ 3 กค.59 -15 กค.59 

 สปสช.เขต 9 นครราชสีมา  ระยะเวลาตรวจสอบ 24 กค.59 -5 

สค.59 

 

 

 



           แนวทางการเข้าตรวจสอบของ สตง. 

1.สตง.กําหนดลงตรวจผลการดําเนินงาน สปสช.เขต/หนวยบริการ/
สสจ. เขตละ 10 วัน   

    หนวยที่ลงตรวจ –สปสช.เขต ,สสจ.ที่ต้ังเขต, รพ.จังหวัด, รพช., 
รพ.สต.(ตรวจงบคาเสื่อม)  

2. ป 59 ตรวจ 5 เขต ที่เหลือทั้งหมด  
3.ประเด็นที่ตรวจสอบ คาดวาหลักนาจะเปนเรื่องปดบัญชี 6-7 งบคา

เสื่อม 
4.ปงบประมาณทีต่รวจ 58 แตขยายไปไดหลายป 
5.ในรูปแบบการตรวจที่ลงลึก  ไลระบบแบบ IQA (ผิด 10 =100)  
   จังหวัดที่ไมไดตรวจ จะถูกทวงได 



แนวทางการเข้าตรวจสอบของ สตง. 

6.มี/ไมมีหนังสือแจง เพราะถือเปนการตรวจหนวยงานสวนควบ  

7.เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ และการจัดการดาน

การเงินงบบริหาร /งบกองทุน /เงินบัญชี 6-7 /เงินบํารุง 

 8.ตรวจที่ สปสช.เขต ครึ่ง – 1 วัน นอกน้ันลงจังหวัด/หนวยบริการ  

 9.ผลการตรวจเปนความลับ  

  10.วันสุดทายจะเปนการสรุปผลจัดที่ สปสช.เขต 



เจ้าหน้าท่ีผู้ อํานวยความสะดวกจากเขต/สปสช 

 เขต 

 ผุบริหาร 

 PM 

 ตองมีความรูในงาน ประกาศ ในเรื่องที่ตรวจ 

 ประสานในเรื่องการติดตามเอกสาร รูจักกับจังหวัด 

 ขอใชรถยนต ตลอด10 วัน 

 สปสช. 

 สง ผูบริหาร สํานักการเงินกองทุนและสํานักตรวจสอบไปรวมสตง.
และไปรับฟงสรุปผลการตรวจสอบในแตละเขต 



         หลกัการสําคญัท่ี สตง.ใช้เป็นหลกัในการ

ตรวจสอบ 
 
 มติบอรด /ระเบียบ/ ประกาศ/ คําสั่ง /รายงานการประชุม อปสข./

อปสจ./หนังสือสั่งการ ยึดคูมือ  หากไมพบ  ขอตรวจแนวทาง /

หนังสือสั่งการ (มีอํานาจสั่งหรือไม) ปตอไป.....  

 



     

สิง่ท่ีต้องเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการตรวจของ สตง. 
 

        สปสช.สาขาเขตและสปสช.สาขาจังหวัดจะยึดหลักในการใช
จายเงินกองทุนของ สปสช.จะตองมีประกาศ คูมือกําหนดออกมา

กอนจึงใชเปนหลักในการทํางานและจะตองมีความรูความเขาใจใน

ประกาศ  คูมือการบริหารกองทุนในแตละป และจะตองดําเนินการ

ใหเปนไปตามระเบียบประกาศที่เกี่ยวของ 

 



    การตรวจสอบ สปสช.เขต 

 1.สุ่มและตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย เช็ค  ทะเบียนคุมการจ่าย 

 2.รายงานการเงินเดือนกนัยายน  สุ่มตรวจบุคแบงค ์สเตส

เมนต ์

 3.สุ่มตรวจเอกสารเบิกจ่ายเงินในส่วนท่ีเป็นการสนบัสนุน

เงินใหห้น่วยงาน/บุคคลไปทาํ ยอดมาก และเรียก PM มาให้

ขอ้มูล 



 

  การตรวจสอบการบริหารเงินกองทุน 

             ของ สปสช.สาขาจงัหวดั 

  
 



 

 

 

 
        การเตรียมรับการตรวจสอบ 

           ที่ สปสช.สาขาจงัหวัด 

1.ขอให้เตรียมจองห้องประชุมห้องใหญ่ 1 ห้องเพือ่รองรับ สตง.5 ท่านทีแ่บ่งเป็น 5 

ทมีตรวจ,จนท.สปสช.สาขาเขต 2 ท่าน ร่วมทั้ง จนท.สปสช.สาขาจังหวดัทีเ่ข้ามา

ช้ีแจง 

2.สตง.แบ่งทมีตรวจเป็น 5 ทมีกระจายกนัน่ังรอรับผู้รับตรวจขอให้ สปสช.สาขา

จังหวดัเตรียมคนทาํงานกองทุนและเจ้าหน้าทีเ่บิกจ่ายเงนิบัญชี6 ไว้ให้พร้อม น่าจะ

แยกคนทาํบัญชี6  1คน และเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ 

 3.เตรียมเอกสารเบิกจ่ายบัญชี6-7 ให้พร้อมในห้องประชุมที ่สตง.จะเรียกดูเพือ่

ตรวจสอบให้พร้อมภายในห้องประชุมเพือ่ความรวดเร็วไม่ขลุกขลกั(เอกสารตามที ่

สปสช.เขตได้ชีแจงและประสานไว้  

4.เมือ่ ทมี สตง.ไปถึงให้เชิญเข้าห้องประชุมทีเ่ตรียมไว้ เชิญผู้บริหารสปสช.สาขา

จังหวดั พบพูดคุยกบั สตง. 

5.ประสานให้ผู้จัดทาํบัญชี จ่ายเงนิ  ผู้ใช้เงนิกองทุนในบัญชี6 ของ สสจ.อยู่ช้ีแจงใน

 



             อุปกรณ์ และจนท.ที่เก่ียวข้อง 

1.จนท.IT สําหรับการเชือ่มตออินทราเน็ตของ  

   เจาหนาที่ของ สตง. 

2.เครื่องถายเอกสาร กรณไีมมี ขอใหเตรียมคนไวไปดําเนินการถาย

เอกสารที่มีจํานวนมาก 

3.เครื่องพรนิ 



กองทนุท่ีเข้าตรวจสอบ 

1.กองทุนเงินเหมาจ่ายรายหวั  

2.กองทุน PP  

3.กองทุนไตวายเร้ือรัง 

4.บญัชี 6 

5.กองทุนค่าเส่ือม 



ประเดน็หลกัคาดวา่จะตรวจสอบของ สตง. 

1.ตรวจปี58 เป็นหลกั ยอ้นไป ยอ้นหลงัเม่ือพบส่งผดปกติ 

 2.ตรวจแบบ 3 เขตเดิม นครสวรรค,์เชียงใหม่,อุบลจะมีอยูบ่า้งแต่จุด

หลกัอยูปิ่ดบญัชี 6-7 เนน้ตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเลขทาง

บญัชี,การจ่ายเงินบญัชี6-7 ท่ีใชจ่้ายท่ี สสจ.หรือค่าใชจ่้ายท่ีโอน

เงินใหห้น่วยบริการ 

 



ประเดน็หลกัคาดวา่จะตรวจสอบของ สตง. 

จุดเนนสําคัญจะอยู การใชจายเงินบัญชี6-7เปนไปตามประกาศ

กองทุน ผลการตีความของกฤษฎีกา และประกาศปดบัญชี  

    ในสวนบัญชี7 เปนเปาหมายดวยใชเงินเปนไปตามประกาศปด

บัญชี 7 ตีแคบตีกวาง 

3.งบที่กฤษฎีกาตีความแลว วาใชไมได มาตรวจเพ่ือออกขอทวง 

4.คาเสื่อม ที่เกิน 2 ปงบประมาณ 

5.เตรียมเอกสารเบิกจายเงินใหพรอมตรวจและผูใชเงินมาช้ีแจง 

 



 วิธีการตรวจสอบของ สตง. 

1.สตง.จะขอเอกสารท่ีเกี่ยวของมาตรวจสอบ 

2.สตง. ตรวจสอบโดยขอเอกสารและมีการพูดคุย

สอบถาม 

3.สตง.จะออกจดหมายบันทึกขอให เจาหนาท่ีผูรับ

ตรวจทุกทานรวบรวมเอกสารตามท่ีตองการกลับไป

ตรวจเกือบทุกกองทุน 



 การตรวจสอบงบเหมาจ่ายรายหวัของ สตง. 

 เอกสารที่ สตง.เรียกดู 

 1.หนังสือแจงโอนเงินกันของงบเหมาจายรายหัว ของ  

   สปสช.สาขาจังหวัด 3 ปยอนหลัง ไดแก ป 56,57,58  

 2.Tempate ปรับเกลี่ยเงินเหมาจายรายหัว 3 ป ของหนวยบริการ 

    ในจังหวัด  3 ปยอนหลัง ไดแก ป 56,57,58 

 3.มติ อปสจ.3 ปยอนหลัง ไดแก ป 56,57,58 หรือ  

       อาจเปน 5 ปกรณีสงสัย 



การตรวจสอบงบเหมาจ่ายรายหวัของ สตง.(2) 

 4.เอกสารที่ จนท.สปสช.สาขาจังหวัดจะตองทําเปนตารางขอมูลสรุป

รายการที่เกี่ยวกับการกัน  การใชและเงินคงเหลือของเงินกัน 3 ป

ยอนหลัง ในแตละชองดังน้ี 

           - รายการที่กันเงินในแตละป 

           -จํานวนเงินที่กันในแตละรายการ 

           -ในแตละปแตละรายการจายเงินไปเทาไร  

           -เงินคงเหลือในแตละป เทาไร  และดําเนินการอยางไร 



แนวทางการตรวจสอบงบเหมาจา่ยรายหวั 

1.รายการที่กันเงินและจํานวนเงินที่กันไวเหมาะสมกับคูมือ 

   ที่ใหกันเงินหรือไม   และตรงกับมติ อปสจ.ที่ขอกันหรือไม  

 2.การใชจายเงินเปนไปตามรายการที่ขอกันไวหรือไม (ดูจากแผนสรุป

เอกสารการใชจายเงินกันที่ทําไว  ,มีการนําเงินกันไปทําโครงการ

อ่ืนหรือไม)  

 3.เงินกันคงเหลือดําเนินการอยางไร  โอนคืนหนวยบริการหรือไม 

 



  
การตรวจสอบงบกองทุน PP/ทนัตกรรม ของ สตง.  
  

เอกสารท่ี สตง.เรียกด ู
1.แผนงาน/โครงการการใชเงิน PP ,ทันตกรรม ของป 56  ของ 

สปสช.สาขาจังหวัด กรณีแผนการใชเงิน PP ,ทันตกรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงจะตองมีหลักฐานการอนุมัติเปลี่ยนแปลง  กรณีแผน/
โครงการมีแผนยอยใหแสดงดวย 

2.จัดทําขอมูลสรุปแผนงาน/โครงการการใชเงินงบ PP ,ทันตกรรม 
ของป 56 วา แผนงาน/โครงการใด ใชเงินเทาไร เบิกจายไปแลวกี่
ครั้ง เหลือเงินหรือไม   ในแตละแผน/โครงการ ชุดอนุมัติหรือ
หลักฐานการอนุมัติเบิกจายเงิน/ใบเสร็จรับเงิน อยูที่ สปสช.สาขา
จังหวัด หรืออยูที่ อําเภอ โรงพยาบาล 

 



 
 การตรวจสอบงบกองทุน PP/ทนัตกรรม (2)  
  

3.เตรียมเอกสารชุดอนุมัติเบิกจายเงิน PP ,ทันตกรรม ของป 56  

ทั้งหมดที่เบิกจายเงินจาก งานการเงิน/บัญชีของ สปสช.สาขา

จังหวัด ไปแลวไวใหตรวจสอบทุกชุด  กรณีชุดอนุมัติ/หลักฐานการ

อนุมัติเบิกจายเงิน ใบเสร็จดําเนินการอยูที่ อยูที่  สสอ./

โรงพยาบาล/ที่อ่ืนๆ จะตองนําชุดอนุมัติ/หลักฐานการอนุมัติเบิก

จายเงินพรอมใบเสร็จรับเงิน มาให สตง.ตรวจสอบดวย  

 4.หนังสือแจงการอนุมัติงบจาก สปสช.สาขาเขต 



แนวทางตรวจสอบกองทุน PP,ทนัตกรรม ของ สตง.  

1.สตง.จะตรวจสอบแผน/โครงการกับเงินที่ไดรับอนุมัติ 

   วาแผนครบถวน  ตรงกับที่ไดรับอนุมัติ  มีการอนุมัติ 

   การเปลี่ยนแปลงหรือไม  

2.สตง.จะตรวจสอบวาชุดอนุมัติ/หลักฐานการอนุมัติเบิกจายเงิน 

   ใบเสร็จทั้งหมดมีการใชจายเงินถูกตองตามวัตถุประสงค 

    การใชเงิน PP,ทันตกรรม หรือไม  

 



 

         การตรวจสอบกองทุนค่าเส่ือม 
 

 เอกสารท่ี สตง.เรียกด ู

  1.แผนงบคาเส่ือมป56 ทุกระดับที่  สปสช.สาขาจังหวัด/ 

     หนวยบริการไดรับ รวมงบประเทศดวย 

  2.มติ อปสจ. และมติ คปสอ.ของหนวยบริการ  

  3.สรุปเงินที่แตละหนวยบริการในจังหวัดไดรับ 



แนวทางการตรวจสอบงบค่าเส่ือมของ สตง.  

 1.สตง.จะตรวจสอบวา จํานวนเงินที่ไดรับ แผนงบคาเสื่อมของ 

สปสช.สาขาจังหวัด/เขตตรงกันหรือไม  

 2.สตง.เอาขอมูลจากแผนงบคาเสื่อมมาเลือกอําเภอลงไปตรวจสอบ 

การตรวจสอบเทาที่ประมวลไดนาจะเปนการเลือกรายการลงไป

ตรวจทั้งที่ รพ./รพ.สต. การตรวจจะเนนวามีมติ คปสอ.หรือไม,ชุด

อนุมัติเบิกจาย,การมีอยูจริง ราคากลาง  นาจะทําสรุปวารายการ

ทั้งหมดที่ไดรับซื้อจางอยูในขั้นตอนไหนดวย  

3. สตง.เอาแผนงบคาเสื่อมมาตรวจสอบหาสวนที่เปนงบสนับสนุนเพ่ือ

เปนขอทักทวง 

 



  การตรวจสอบกองทุนไต 

 เอกสารที่ สตง.เรียกดู 

  1.หลักฐานการโอนเงินจาก สปสช.ในเร่ืองงบไต   

     ท้ังหมดไมเฉพาะ ป56 ใบโอน 

  2.สตง.จะขอหลักฐานการจายเงินงบไตคาภาระงานท่ี  

    สปสช.สาขาจังหวัดท้ังหมดท่ีจายไป 



แนวทางการตรวจสอบงบไตของ สตง.  

จะเนนการตรวจสอบวา  

1. การจายเงินที่ สปสช.สาขาจังหวัด จายเงินกอนที่ประกาศบัญชี 6 

ออกหรือไม  จายคาภาระงานภายในปงบประมาณที่ไดรับเงิน 

2.การขออนุมัติเบิกจาย ใครเปนผุลงนามมา  ถูกตองหรือไม 

3.วิธีการจายเงิน การจายใหใคร จายแบบไหน ใครลงช่ือรับเงิน  

ถูกตองหรือไม 

 



 

การตรวจสอบบัญชี 6  

 เอกสารที่ สตง.เรียกดู 
 1.  รายงานงบทดลอง ณ  1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน  2556 
      การปดบัญชี 57 - 58 
2.  สมุดเงินฝากธนาคาร และรายงานการจัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 
3.  สัญญาเงินยืม  ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมฯ รายงานลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นป 
4.  เงินที่ไดรับจัดสรรจาก สปสช. วาไดรับกี่คร้ัง (ทั้งป) เปนจํานวนเงินเทาไร โดยนํา

เอกสารหนังสือการไดรับเงินโอน โดยใหจัดทําวา เงินบัญชี 6 มียอดยกมาเทาไร  รับมา
เทาไร จายไปเทาไร คงเหลือเทาไร 

5.  ทะเบียนคุมการเบิกจายเงินกองทุน UC  แยกตามรหัส 
6.  หลักฐานการจายเงิน - โอนเงินชวยเหลือเบ้ืองตน  เงินโครงการไต เงิน PP  เงิน

ชวยเหลือเบ้ืองตน 
 



 

แนวทางการตรวจสอบบญัชี6  
 

1. ตรวจสอบเอกสารท่ี จนท.ผูรับตรวจสอบสงใหและ 

สอบถามตามเอกสารความถูกตอง 

2. มีการตรวจสอบในเบื้องตนวามีการเบิกจายเงินบัญชี 6   

ในแตละกองทุนเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม 



 

  การตรวจสอบการบริหารเงินกองทุน 

                ของ รพ./รพ.สต. 

  
 



การเตรียมรับการตรวจสอบที่ รพ. 

1. ใหเ้ตรียมจองหอ้งประชุมหอ้งใหญ่ 1 หอ้ง เพ่ือรองรับ สตง.5 ท่าน 

    แบ่งเป็น 5 ทีมตรวจ,จนท.สปสช.เขต 2 ท่าน   รวมทั้ง จนท.สปสช. 

    สาขาจงัหวดัท่ีเขา้มาช้ีแจง 

2. สตง.แบ่งทีมตรวจเป็น 5 ทีมกระจายกนันัง่ รอรับ จนท. สปสช.สาขา

จงัหวดัเตรียมคนทาํงานกองทุนและเจา้หนา้ท่ีเบิกจ่ายเงินบญัชี 6 ไวใ้ห้

พร้อม น่าจะแยกคนทาํบญัชี 6  1คน และเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 3.เตรียมเอกสารท่ี สตง.จะเรียกดู  ใหพ้ร้อมภายในหอ้งประชุมเพ่ือความ

รวดเร็วไม่ขลุกขลกั (เอกสารตามท่ี สปสช.เขตไดช้ี้แจงและประสานไว ้ 

4.  เม่ือทีม สตง.ไปถึงใหเ้ชิญเขา้หอ้งประชุมท่ีเตรียมไว ้ และเชิญผูบ้ริหาร 

สปสช.สาขาจงัหวดั พบพดูคุยกบั สตง. 



กองทนุท่ีเข้าตรวจสอบของ รพ. 

1.กองทุนเงนิเหมาจายรายหวั  

2.กองทุน PP  

3.กองทุนไตวายเร้ือรัง(เฉพาะ รพ.จังหวัด) 

4.กองทุนคาเสื่อม 



การเตรียมรับการตรวจสอบที่ รพ.สต. 

1.รพ.สต.สรุปสถานการณจัดซื้อจัดจางงบคาเสื่อมท่ีไดรับ 

ในป 56 วาซื้อจางหรือยัง  มีเงินเหลือหรือไม  เทาไร  

2.เตรียมเอกสารชุดอนุมัติซื้อจางงบคาเสื่อมทุกรายการไว

ใหตรวจสอบ กรณีเอกสารอยูท่ี สสจ./รพ.ใหขอ

เอกสารมารอการตรวจสอบ  

3.รายการท่ีตรวจสอบเปนรายการท่ีเปน ร้ัว บานพัก ถนน 

    อุปกรณโสต 

 



 
การตรวจสอบกองทุนเหมาจ่ายรายหวั  

 1.หนังสือแจงจัดสรรเงินงบเหมาจายลวงหนา ป56 ท้ังป 

2.หนังสือโอนเงินงบเหมาจายลวงหนา ป56 ไปใหหนวยบริการ  

  ท้ัง 4งวด พรอมBookbank ของการโอนเงิน พรอมสําเน 

  ใบเสร็จรับเงิน  

3.เงินท่ีไดรับจัดสรรจากงบเหมาจายลวงหนา ป56 (OP/IP/PP)  ได 

  จายเปน  คาใชจายอะไรบาง  คงเหลือเทาไร  ยกไปเทาไร  

 (ตั้งแตปงบประมาณ   2554 - 2556) 

4. รายงาน รับ - จาย เงินบํารุงของโรงพยาบาล ณ 30  ก.ย.  2556 

5. โรงพยาบาลไดรับจัดสรรเงินกันระดับจังหวัดจาก สปสช.สาขา

จังหวัดเปนเงินจํานวนเทาใด และนําไปจายในวัตถุประสงคใดบาง 

 

 



 

 

แนวทางการตรวจสอบกองทุนเหมาจ่ายรายหวั 

 1.สตง.จะสอบถามวาเงินเหมาจายรายหัวท่ีไดรับมาใช

จายอยางไร เปนคาอะไรบาง 

2.สตง.จะขอดูรายงานรับ-จายเงินบํารุงเดือน ก.ย. 2557 

3.สตง.ใหสรุปวารายจายจากการเงินกองทุนUC มีคา

อะไรบาง เทาไร 

 



 
การตรวจสอบกองทุนค่าเส่ือม 

 เอกสารท่ีขอดู  
    1.ใบแจงโอนเงินงบคาเส่ือม จาก สปสช.  
     2.สรุปยอดเงินงบคาเส่ือมท่ีหนวยบริการไดรับ 
    3.Bookbank ของการโอนเงิน พรอมสําเนา     
       ใบเสร็จรับเงิน  
    4.แผนรายการท่ีไดรับจัดสรรงบคาเส่ือมในแตละระดับ 
     
     



 

การตรวจสอบกองทุนค่าเส่ือม(2) 

 5.ขอใหสรุปผลการจัดซื้อจัดจางงบคาเสื่อมพรอมขอสําเนาชุดอนุมัติ
การจัดซื้อจัดจาง  งบคาเสื่อมป56 ทุกชุด  

     กรณีอยูจังหวัด รพ.สต.ใหรวบรวมมาไวที่หนวยบริการ 
6.แผนคาเสื่อมตติยภูมิและผลการซื้อจาง 
7.รายงานผลจัดซื้อจางผาน Website งบคาเสื่อม  
8.ใหสรุปงบคาเสื่อมป50-56 ที่ยังไมไดกอหน้ี และเงินเหลือจาย 
 

    



 

แนวทางการตรวจสอบงบค่าเส่ือมของ รพ.  
  

1.สตง.จะเลือกครุภัณฑ/ส่ิงกอสรางของงบคาเส่ือมท่ีสนใจ 
    และเขาไปตรวจสอบ  
2.ขอเอกสารจัดจางงบคาเส่ือมของ รพ.ทุกรายการท่ีจัดซ้ือจาง

เรียบรอย โดยขอให รพ.รวบรวมไวใหตรวจสอบ     
    กรณี สสจ.จัดซ้ือ/จัดจาง รพ.ตองขอมาใหพรอมตรวจสอบ 
3. การทักทวงจะไปดําเนินการตรวจสอบในภายหลัง 
4.การตรวจสอบการซ้ือจางจริง  สตง.จะลงพื้นท่ีตรวจสอบ 
   การมีอยูจริงของ ครุภัณฑท่ีซ้ือจาง ท้ังราย รพ.และ รพ.สต. 
 



การตรวจสอบงบไตวายเรือ้รัง 

เอกสารที่ขอดู 

 1.ใบแจงโอนเงินงบไตท่ีเกิดจากการบริการของ รพ. จาก สปสช.  

 2.สรุปยอดเงินงบไตที่ รพ.ไดรับ 

 3.Bookbank ของการโอนเงิน พรอมสําเนาใบเสร็จรับเงิน  

 4. เงินคาไตที่หนวยบริการไดรับทั้งหมดมีการเบิกจายเปนคา
อะไรบาง เทาไร 

 5.สําเนาที่สงไปเบิกเงินคาภาระงานที่ สสจ.หรือที่เคยเบิกเงินที่ 
รพ.เดิม                         

 



แนวทางการตรวจสอบงบไตของ รพ. 

1.งบไตที่ไดจากการใหบริการ  รพ.ใชจายเปนคา

อะไร เทาไร  

2. การเบิกจายคาภาระงานมีการเบิกจายอยางไร  
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