
แบบติดตาม ปอ. ๓ 
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วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

 
(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ข้อคดิเห็น 
 
 

(7) 
๑. การจดัท าแผนการจดัซ้ือ

ยาและเวชภณัฑไ์ม่ใช่ยา 

วตัถุประสงค ์
-เพือ่ใหไ้ดแ้ผนจดัซ้ือยาและ
เวชภณัฑท่ี์ถูกตอ้ง ครบถว้น 
สมบูรณ์ เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ  
-เพ่ือลดปริมาณการจดัซ้ือตาม
นโยบายกระทรวง 

๑. บญัชียามีการเปล่ียนแปลง
บ่อย 

๒. ปัจจยัภายนอกมีผลกระทบ 
เช่น โรคระบาด การหมุนเวยีน
ของแพทย ์ราคายาเปล่ียนแปลง 
การขาดตลาดของยาในประเทศ 

๓. ขาดการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

๔. ลดปริมาณการจดัซ้ือใหไ้ด ้
๑๐%  ยงัด าเนินการไม่ได ้

 
๑  ต.ค.  ๕๙ 
 

 
๑. ก าหนดแนวทางพิจารณา
บญัชียาใหมี้ตามความจ าเป็น  
๒. วเิคราะห์สถานการณ์โรคใน 
๓ ปี ท่ีผา่นมาร่วมกบัแนวโนม้
การใชย้า  
๓. ประชุมคณะกรรมการ PTC 
เพ่ือติดตามก ากบัการด าเนินงาน 
๔. น าขอ้มูลราคากลาง/ราคา
อา้งอิงจากศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
ดา้นเวชภณัฑม์าใชจ้ดัเตรียม
ราคา และพิจารณาการซ้ือร่วม
ระดบัจงัหวดัเพ่ือลดค่าใชจ่้าย
ในการจดัซ้ือลง 
 
 

 
๓๐ พ.ย. ๕๙ 

คณะกรรมการ  
PCT 
 -เภสชักร 
 (กฤตยา) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-มีการด าเนินการเป็นไปตามแผนและรายการ
ปรับปรุงท่ีก าหนดไว ้แต่ยงัไม่เพียงพอ 
 
 
-การจดัท าแผนก็ยงัเป็นปัญหาท่ีตอ้งมีการบริหาร
ความเส่ียงทุกปี  ท าใหจ้ะตอ้งมีการวางแผนปรับปรุง
อีกในงวดต่อไป 
 

 
 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

-๒- 
 

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

 
(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
 

(7) 
๒. กระบวนการ การจดัท า
แผนการจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 
และวสัดุทัว่ไป 
วตัถุประสงค ์
  เพื่อใหก้ารจดัท าแผนการ
จดัซ้ือวสัดุส านกังานและวสัดุ
ทัว่ไปมีความถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา  และมี
ประสิทธิภาพ 

๑. มีการจดัซ้ือของเพ่ิมจากแผนในการ

ปริมาณมาก  เน่ืองมาจากมีการปรับแผน

ตามโครงการจ าเป็นเร่งด่วน (นอกแผน) 

๒. ไม่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายส าหรับการ
จดัซ้ือวสัดุส้ินเปลืองต่างๆ  เช่น กระดาษ 
หมึกพิมพ ์ได ้ 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 

๑. มีการจดัท าแผนใหค้ลอบคลุมทุก

แผนงานโครงการ  อาจมีการปรับแผนได้

ตามความเหมาะสมเป็นรายไตรมาส 

๒. มีการจดัท ามาตรการควบคุมคา่ใชจ่้าย
วสัดุส้ินเปลืองและ รายงานติดตามผล
อยา่งต่อเน่ือง โดยการเปรียบเทียบใน
หน่วยตน้ทุนแต่ละหน่วยเพ่ือกระตุน้ใหมี้
การลดไดจ้ริง 

๓๐ พ.ย. ๕๙ 
นางสาวอนญัญา  
สืบมาแต่ป้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แต่ยงัไม่เพียงพอ   
 
 
 
-แผนยงัไม่คลอบคลุมเพียงพอ 
เน่ืองจากมีการปรับแผนทุกปี 
ซ่ึงควรใหมี้การจดัท าการ
วางแผนควบคุมปรับปรุงอีกใน
งวดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

-๓- 

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

 
(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
 

(7) 
๓. กระบวนการ การจดัท า
แผนการจดัซ้ือวสัดุการแพทย์
และวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย ์
วตัถุประสงค ์
  เพื่อใหก้ารจดัท าแผนการ
จดัซ้ือวสัดุการแพทยแ์ละวสัดุ
วทิยาศาสตร์การแพทยไ์ปมี
ความถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา  และมีประสิทธิภาพ 

๑. ความตอ้งการใชว้สัดุมีความไม่แน่นอน 
มีการใชน้อกแผน จากโครงการจ าเป็น
เร่งด่วนเช่น โครงการตรวจเบาหวานความ
ดนั ,โครงการตรวจสารเสพติด ,โครงการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี หรือโครงการอ่ืนๆ 
เป็นตน้ 

๒. ปัจจยัภายนอกมีผลกระทบ เช่น โรค
ระบาด การหมุนเวยีนของแพทย ์การสัง่
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการท่ีไม่เหมาะสมเกิน
จริง  

๓. ขาดการประเมินผลและปรับปรุงแผน 
 
 
 
 
 
 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 

๑. ก าหนดแนวทางพิจารณาการจดัท า
แผนงานโครงการท่ีจ าเป็นเร่งด่วนใหค้ล
อบคลุมโดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 
ปี  
๒. วางระบบปฐมนิเทศแพทยเ์ม่ือมี
นโยบายใหม่ ควรแจง้แพทยท์ราบเพ่ือให้
สามารถวางแผนรักษาและสัง่ตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการอยา่งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
๓. ประชุมติดตามการใชแ้ผน และมีการ
ปรับแผนตามความเหมาะสม 

๓๐ พ.ย. ๕๙ 
นายสถาพร  โอ

ศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แต่ยงัไม่เพียงพอ   
 
 
 
-แผนยงัไม่คลอบคลุมเพียงพอ 
เน่ืองจากมีการปรับแผนทุกปี 
ซ่ึงควรใหมี้การจดัท าการ
วางแผนควบคุมปรับปรุงอีกใน
งวดต่อไป 
 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

-๔- 

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

 
(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
 

(7) 
๔. กระบวนการ การจดัท า
แผนการจดัซ้ือวสัดุทนัต 
กรรม 
วตัถุประสงค ์
  เพื่อใหก้ารจดัท าแผนการ
จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรมมีความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา  
และมีประสิทธิภาพ 

๑. การส ารวจความตอ้งการไม่คลอบ
คลุมเพียงพอท าใหค้วามตอ้งการใชว้สัดุ
มีความไม่แน่นอน มีการใชน้อกแผน 
จากโครงการจ าเป็นเร่งด่วนท่ีไม่ไดมี้การ
วางแผนไวก่้อน ท าใหมี้การจดัซ้ือเกิน
จากแผนท่ีก าหนดไว ้

๒. ขาดการประเมินผลและปรับปรุง
แผน 
 
 
 
 
 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 

๑.  ก าหนดแนวทางพิจารณาการจดัท า
แผนงานโครงการท่ีจ าเป็นเร่งด่วนให้
คลอบคลุมโดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงัอยา่ง
นอ้ย 3 ปี  และดูเอกสารการจดัซ้ือ
จดัจา้งอยา่งเคร่งครัดเพ่ือไม่ใหมี้การ
จดัซ้ือเกินแผนท่ีก าหนดไว ้
๒. ประชุมติดตามการใชแ้ผน และมี
การปรับแผนตามความเหมาะสม 

๓๐ พ.ย. ๕๙ 
นายสงกรานต ์

 ภู่โฉม 

 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แต่ยงัไม่เพียงพอ   
 
 
 
-แผนยงัไม่คลอบคลุมเพียงพอ 
เน่ืองจากมีการปรับแผนทุกปี 
ซ่ึงควรใหมี้การจดัท าการ
วางแผนควบคุมปรับปรุงอีกใน
งวดต่อไป 
 

 
 
 
 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

 
-๕- 

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

 
(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
 

(7) 
๕. กระบวนการ การบริหาร
จดัการหน้ีสิน  
วตัถุประสงค ์
  เพื่อใหก้ารบริหารจดัการ
หน้ีสินถูกตอ้งรวดเร็ว  ทนั
ตามก าหนดเวลา  และมี
ประสิทธิภาพ 

ขาดการตรวจสอบระหวา่ง บญัชีและ
การเงิน และเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ท่ีท าชุด
ส าหรับเบิกจ่าย ท าใหไ้ม่ทราบตวัเลขท่ี
ชดัเจน อีกทั้งบญัชียงัไม่มีการจดัท า
เจา้หน้ีรายตวัท่ีชดัเจน จึงท าใหก้ารเงิน
ไม่มีระบบการบริหารการช าระหน้ีราย
ตวัท่ีเป็นปัจจุบนั ท าใหข้อ้มลูเจา้หน้ีท่ีมี
อยูไ่ม่ตรงกนั ตรวจสอบไดย้าก ท าให้
การบริหารจดัการเจา้หน้ีขาด
ประสิทธิภาพ 

เป็นผลใหมี้การจ่ายหน้ีมีความล่าชา้ และ
ไม่ทนัเวลา 
 
 
 
 

๑ ก.ค. ๕๙ 
 ใหมี้การกระทบยอดและรายงาน

เจา้หน้ีรายตวัทุกส้ินเดือน วา่มีการ
ช าระหน้ีเท่าใด และเหลืออยูเ่ท่าใด  

 ใหมี้การบูรณาการร่วมกนัระหวา่ง
บญัชี การเงินและเจา้หนา้ทีพสัดุใน
การรายงานเจา้หน้ีใหถ้กูตอ้งตรงกนั 
และทนัเวลาโดยการใหมี้การจดัท า
ทะเบียนคุมเจา้หน้ีท่ีถูกตอ้งเป็น
ปัจจุบนั และจ่ายช าระหน้ีตาม
ก าหนดเวลา ไม่เกิน 90 วนั 

๓๐ ม.ค. ๖๐ 
-นางดวงเดือน  

ง้ิวราย 
-นางสายญั 
 เพช็รนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แต่ยงัไม่เพียงพอ   
 
 
 
-แผนยงัไม่คลอบคลุมเพียงพอ 
เน่ืองจากมีการปรับแผนทุกปี 
ซ่ึงควรใหมี้การจดัท าการ
วางแผนควบคุมปรับปรุงอีกใน
งวดต่อไป 
 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

-๖- 
 

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

 
(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
 

(7) 
๖. การควบคุมการเก็บรักษา 
(การบริหารคลงัยา  เวชภณัฑ์
และวสัดุทัว่ไป) 
วตัถุประสงค ์

เพื่อควบคุมการเก็บรักษา
วสัดุ ใหมี้ความปลอดภยั 
ถูกตอ้ง ครบถว้น 

๑. กรณีเร่งด่วน ผูค้วบคุมไม่อยู ่ไม่มีผูเ้บิก
ของ และมีการปฏิบติังานไม่ครบถว้น
กระบวนงาน 
๒.ระบบการตรวจสอบยาท่ียงัมีความเส่ียง
ต่อการหมดอาย ุ 
๓. ขาดการตรวจสอบผูดู้แลระบบคลงั  ท า
ใหก้ารรายงานวสัดุคงคลงั  ไม่ตรงกบัยอด
ท่ีส่งรายงานบญัชี  และมีการปรับยอด
คงเหลือบ่อยคร้ัง 
 
 
 
 
 
 

๑ ก.ค. ๕๙ 
 

๑.จดัท าคู่มือปฏิบติังานและควบคุมก ากบั
ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามคู่มือ 
๒. ควบคุมก ากบัใหเ้จา้หนา้ท่ีรายงานผล
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
ระบบการรายงานยาท่ีใกลห้มดอาย ุ
๓. มีการสุ่มตรวจสอบผูดู้แลระบบคลงั 
และควรมีการตรวจสอบทะเบียนคุมหรือ
โปรแกรมท่ีลง ทะเบียนคุมวสัดุ กบัวสัดุ
คงเหลือจริงเพ่ือใหข้อ้มูลถูกตอ้งตรงกนั
อยูเ่สมอ 

๓๐ พ.ย. ๕๙ 
ผูค้วบคุมคลงัวสัดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แต่ยงัไม่เพียงพอ   
 
 
 
-แผนยงัไม่คลอบคลุมเพียงพอ 
เน่ืองจากมีการปรับแผนทุกปี 
ซ่ึงควรใหมี้การจดัท าการ
วางแผนควบคุมปรับปรุงอีกใน
งวดต่อไป 
 

 
 
 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

 
-๗- 

 

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

 
(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
 

(7) 

๗. กระบวนงาน การจดัเก็บ
เงินรายไดค้่ารักษาพยาบาล 
สิทธิขา้ราชการเบิกจ่ายตรง  
วตัถุประสงค ์

เพื่อใหก้ารจดัเก็บเงิน
รายไดค้่ารักษาพยาบาล 
สิทธิเบิกจ่ายตรง สามารถ
จดัเก็บไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา 

๑. กระบวนงานเรียกเก็บยงัไม่เป็นปัจจุบนั 
มีการเปล่ียนแปลงขั้นตอนและระเบียบการ
เบิกของ  กรมบญัชีกลาง  แต่ขาดการ
ประสานงานแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่ง
ถัว่ถึง จึงท าใหมี้การปฏิบติัไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกนัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง 

๒. chartผูป่้วยสรุปชา้ท าใหก้ารส่งเร่ือง
เรียกเก็บล่าชา้ไปดว้ย  

๓. ไม่มีระบบการตรวจสอบขอ้มูลการเรียก
เก็บวา่มีจุดร่ัวไหลหรือมีขอ้มูล ไม่ถูกตอ้ง 
ครบถว้น หรือไม่   
 
 
 
 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 

๑. จดัประชุมช้ีแจง และจดัท า
หนงัสือเวยีนแจง้ระเบียบการเบิกท่ีมี
การเปล่ียนแปลงใหท้ราบโดยทัว่ถึง
และเป็นปัจจุบนั 
๒. มีระบบการติดตาม chart ท่ีส่งมา
ล่าชา้ 
๓. แต่งตั้ง คกก. จดัเก็บรายไดเ้ขา้มา
ตรวจสอบโดยตรงเพื่อใหมี้คณะท างานท่ี
สามารถตรวจสอบระบบไดท้นัท่วงที 

๓๐ เม.ย. ๖๐ 
-งานประกนั 
-หน่วยจดัเก็บ

รายได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แต่ยงัไม่เพียงพอ   
 
 
 
-แผนยงัไม่คลอบคลุมเพียงพอ 
เน่ืองจากมีการปรับแผนทุกปี 
ซ่ึงควรใหมี้การจดัท าการ
วางแผนควบคุมปรับปรุงอีกใน
งวดต่อไป 
 

 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

-๘- 

วตัถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ

* 
 

(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
 

(7) 

๘. กระบวนงานการ
จดัเกบ็เงนิรายได้ค่า
รักษาพยาบาลสิทธิ
UC  
วตัถุประสงค ์

เพื่อใหก้ารจดัเก็บ
เงินรายไดค้่า
รักษาพยาบาล ตาม
สิทธิประกนั
สุขภาพถว้นหนา้ 
(UC)   สามารถ
จดัเก็บไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา 

๑..ระบบการตรวจสอบสิทธิไม่คลอบคลุมครบถว้น ทั้งก่อนและ
หลงัเสร็จส้ินกระบวนการ ท าใหสิ้ทธิผิดพลาด เรียกเก็บสิทธิผิด
ประเภทท าใหเ้สียเวลาในการแกไ้ขสิทธิ 
๒. กระบวนงานเรียกเก็บยงัไม่เป็นปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลง
ขั้นตอนและระเบียบการเบิกของแต่ละกองทุนUC บ่อยคร้ัง 
เช่น ระบบ E-Clem  เป็นตน้แตข่าดการประสานงานแจง้ให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งถัว่ถึง จึงท าใหมี้การปฏิบติัไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกนัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง 

๓. chartผูป่้วยสรุปชา้ท าใหก้ารส่งเร่ืองเรียกเก็บล่าชา้ไปดว้ย  

๔. มีการลงรหสัโรคผิดพลาด ตอ้งมีการแกไ้ขท าใหเ้สียเวลาใน
การแกไ้ข 

๕. ไม่มีระบบการตรวจสอบขอ้มูลสารสนเทศ หรือระบบ
โปรแกรมการเรียกเก็บเงินต่างๆ ท่ีโรงพยาบาลใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการด าเนินการตั้งเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล วา่มีจุดร่ัวไหล
หรือมีขอ้มูล ไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น หรือไม่   

๑ ต.ค. ๕๙ ๑. สร้างความตระหนกัใหก้บัเจา้หนา้ท่ี
ทุกหน่วยบริการท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองสิทธิ
ของผูป่้วย 
๒. จดัประชุมช้ีแจง และจดัท า
หนงัสือเวยีนแจง้ระเบียบการเบิกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงใหท้ราบโดยทัว่ถึงและเป็น
ปัจจุบนั 
๓. มีระบบการติดตาม chart ท่ีส่งมาล่าชา้ 

๔. ประชุมปรึกษาหารือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดการลงรหสัโรคให้
ถูกตอ้ง โดยเฉพาะการใชโ้ปรแกรม 

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัเก็บรายได ้เพ่ือ
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลโดยตรง และควร
มีการแจง้ใหค้กก. CFO ของ รพ.ทราบเพื่อ
หาแนวทางในการแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัท่วงที   

 

๓๐ เม.ย. ๖๐ 
-งานประกนั 

-หน่วยจดัเก็บ
รายได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แต่ยงัไม่
เพียงพอ   
 
 
 
-แผนยงัไม่คลอบคลุม
เพียงพอ เน่ืองจากมีการ
ปรับแผนทุกปี ซ่ึงควรใหมี้
การจดัท าการวางแผน
ควบคุมปรับปรุงอีกในงวด
ต่อไป 
 

 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

-๙- 

วตัถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ

* 
(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
(7) 

๙. กระบวนงานการ
จัดท าแผนประมาณ
การรายได้และควบคุม
ค่าใช้จ่าย(Planfin) 

วััตถุประสงค ์

เพือ่ให้มีแผนประมาณ
การรายได้และควบคุม
ค่าใช้จ่ายั(Planfin)ั
ตามเกณฑ์คงค้างั
สามารถใช้เป็น
เครื่องมอืในการ
ควบคุมัก ากับัตดิตามั
การบริหารการเงินการ
คลังัของหน่วยบริการ
ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

๑.ัมีการใช้เงินนอกแผนัเป็นประจ าัทุกปีงบประมาณั 

๒.ัไมม่ีการบรูณาการแผนร่วมกันัระหว่างแผนัจัดซื้อัแผนงบ
ลงทุนัหรือแผนปฏิบตัิงานต่างๆัท าให้ข้อมูลไม่ถูกต้องััเพียงพอ
ท าให้แผนมีความคลาดเคลื่อนสูงัั 
๓.ัการจดัท าแผนมคีวามยุ่งยากัเนื่องจากขาดการสื่อสารการ
จัดท าัอีกท้ังการจัดท าต้องมีการจดัส่งขึ้นเว๊บไซด์ับางครั้งระบบ
ไม่เสถียรท าให้จดัส่งขึ้นเว๊ปไมไ่ด้ััท าให้แผนมีความล่าช้าั 

๔.ัขาดการติดตามควบคมุก ากับแผนัหรือตดิตามการใช้เงินตาม
แผนอย่างแท้จริง 

 

๑ัต.ค.ั๕๙ 
 ๑. ก าหนดให้มีการปรบัแผนระหวา่งปีได้ัั

เนื่องจากแผนงานโครงการบางเรื่องัไม่ได้มี
การจัดท าไว้ัแต่มีเข้ามาระหว่างไตรมาสั
เป็นวาระเร่งด่วนั 

๒. มีการบูรณาการแผนร่วมกันทุกแผนัและ
ประสานให้หน่วยหลักจัดประชุมชีแ้จง
แนวทางในการจัดท าแผนให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันั 
๓.ัควรให้ระดับเขตที่มีหน้าทีล่งนามในแผน
จัดประชุมช้ีแจงแนวทางในการจัดท าและ
การส่งแผนข้ึนเวปไซด์ควรมีการก าหนดวัน
เวลาและแจ้งผู้ประสานในการจดัการระบบ
ให้สามารถจัดส่งแผนได้ทันตามก าหนดเวลา
ด้วย๔. มีการประชุมัคกก.บริหารการเงิน
การคลัง(CFO) ในการควบคุมก ากบััการใช้
จ่ายเงินตามแผนอย่างจริงจังัอย่างน้อยไตร
มาสัละั1ัครั้งัเพื่อให้มีการระบบติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 

๓๐ัพ.ย.ั๕๙ 
-คกก.ัCFO 

-คกก.บริหารรพ. 
-เจ้าหน้าท่ีบัญช ี

-เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว้ััแต่ยังไม่
เพียงพอัั 
 
 
 
-แผนยังไม่คลอบคลมุ
เพียงพอัเนื่องจากมีการ
ปรับแผนทุกปีัซึ่งควรให้มี
การจัดท าการวางแผน
ควบคุมปรับปรุงอีกในงวด
ต่อไป 
 

 
 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

 
-๑๐- 

วตัถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ

* 
(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
(7) 

  ๑๐.  โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
มารดาและทารก  

วตัถุประสงค ์

เพื่อใหห้ญิง
ตั้งครรภไ์ดรั้บการ
ดูแลตามมาตรฐาน 
ลดการตายของ
มารดาและทารก 
และชุมชนไดมี้
ส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหา
สาธารณสุขดา้นแม่
และเด็ก 

-การดูแลหญิงตั้งครรภแ์ละการคลอดไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
-เด็กไดรั้บการคดักรองพฒันาการนอ้ยกวา่เกณฑ ์
และเด็กพฒันาการล่าชา้กวา่เกณฑ ์
-มารดาหลงัคลอด ไม่ไดรั้บการเยีย่มตามเกณฑ ์

-บุคลากรท่ีบรรจุใหม่ยงัไม่เขา้ใจงานอนามยัแม่และเด็ก 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 

-ควรจดัท าบญัชีขอ้มูลประชากร
กลุ่มเป้าหมายใหเ้ป็นปัจจุบนัและระบบ
คน้หาเชิงรุก พฒันาระบบงานสารสนเทศ
ดา้น Hos Xp มีการทบทวนและจดัท าแนว
ทางการแกไ้ขใหผู้รั้บผิดชอบในการบนัทึก
ขอ้มูลใหถู้กตอ้งทนัเวลา และใหห้วัหนา้
งานก ากบัตรวจสอบสม ่าเสมอ  
-ก าหนดการคดักรองตามเป้าหมายทุกเดือน
และประเมินการพฒันาการ 
-ก าหนดผูติ้ดตามการประเมินมารดาหลงั
คลอด และออกเยีย่มตามก าหนด 
-อบรมใหค้วามรู้งานอนามยัแม่และเด็ก
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีบรรจุใหม่อยา่งต่อเน่ือง
และแมน้จะมีความรู้แลว้ ควรก าหนดใหมี้
การทบทวนความรู้ดา้นนมแม่และบนัได 
10 ขั้น สู่ความส าเร็จการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
การฝากครรภ ์WCC และอ่ืนๆท่ีจ าเป็นอยา่ง
สม ่าเสมอดว้ย 

๓๐ พ.ย. ๕๙ 
-นางสุรีย ์ สตัยา

ภรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แต่ยงัไม่
เพียงพอ   
 
 
 
-แผนยงัไม่คลอบคลุม
เพียงพอ เน่ืองจากมีการ
ปรับแผนทุกปี ซ่ึงควรใหมี้
การจดัท าการวางแผน
ควบคุมปรับปรุงอีกในงวด
ต่อไป 
 

 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

-๑๑- 

วตัถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ

* 
 

(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
 

(7) 

  ๑๑. กระบวนงานการ
จดับริการพยาบาลให้
ได้ตามมาตรฐาน
วชิาชีพ  

วตัถุประสงค ์

เพื่อใหผู้รั้บบริการ
ไดรั้บความ
ปลอดภยั และมี
ความพึงพอใจต่อ
การใหบ้ริการของ
เจา้หนา้ท่ี 

-เกิดขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมการใหบ้ริการของ
เจา้หนา้ท่ี  

-มีการปฏิบติัการพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐานแต่ยงัไม่
สมบูรณ์ 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 

-มีคณะกรรมการรับขอ้ร้องเรียนและมีแนว
ทางแกไ้ขปัญหาและแจง้ขอ้มูลยอ้นกลบัให้
ผูรั้บบริการทราบ  
-จดัอบรมหรือรณรงคเ์ก่ียวกบัจริยธรรม
ของขา้ราชการ หรือส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วม
การปฏิบติัธรรม เพื่อพฒันาระบบจิตใจ 
-ปรับปรุงแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบั
พฤติกรรมการบริการใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานวชิาชีพท่ีก าหนดไว ้ 
-จดัอบรมพฤติกรรมการใหบ้ริการและมี
การประชาสมัพนัธ์การใหบ้ริการสู่ความ
เป็นเลิศอยา่งสม ่าเสมอ  
-ประเมินคุณภาพทางการพยาบาลปีละ ๒ 
คร้ัง เพ่ือใหพ้ยาบาลไดท้บทวน
กระบวนการพยาบาลในการใหบ้ริการแบบ
องคร์วมอยา่งสม ่าเสมอ 
 

๓๐ พ.ย. ๕๙ 
-นางสาวเจียม
ใจ  ทรัพยเ์กิด 

 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แต่ยงัไม่
เพียงพอ   
 
 
 
-แผนยงัไม่คลอบคลุม
เพียงพอ เน่ืองจากมีการ
ปรับแผนทุกปี ซ่ึงควรใหมี้
การจดัท าการวางแผน
ควบคุมปรับปรุงอีกในงวด
ต่อไป 
 

 
 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

-๑๒- 

วตัถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ

* 
 

(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
 

(7) 

  ๑๒. กระบวนงาน
การจดัท าแผนปฏบิัติ
งานระดบัหน่วยงาน 

วตัถุประสงค ์

เพื่อใหห้น่วยงานมี
การจดัท าแผนท่ีมี
กิจกรรมการ
เช่ือมโยง
ยทุธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลและ
สอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาเขม็มุ่ง 
และจุดเนน้ของ
โรงพยาบาล 

-แผนปฏิบติังานไมคลอบคลุมและไม่สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  

-แผนปฏิบติัไม่สามารถเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 

-มีการประชุมสรุปผลงานและสะทอ้น
ปัญหาสุขภาพ ความทา้ทาย และเขม็มุ่ง 
จุดเนน้ ใหทุ้กคนรับทราบ 
-จดัเวทีถ่ายทอดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เขม็มุ่ง
ของโรงพยาบาล โดยใหมี้การส่ือสารแบบ
สองทาง  
-เพ่ิมช่องทางการประสานงาน โดยจดัใหมี้
การจดัท าแผนจากคณะกรรมการบริหาร
ของโรงพยาบาล และหวัหนา้หน่วยงาน
พร้อมทั้งก าหนดใหมี้การอธิบายประเด็น
ปัญหา  การเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และ
ปัญหา เขม็มุ่ง และจุดเนน้ต่างๆ ให้
รับทราบไปพร้อมกนัๆ  เพ่ือใหทุ้กคน
ตระหนกั และน าไปจดัท าแผนไดอ้ยา่งคล
อบคลุม ทัว่ถึงและสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบั
ยทุธศาสตร์ของโรงพยาบาลได ้
 

๓๐ พ.ย. ๕๙ 
-นางสาววชัรี  

ล าทรง 

 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แต่ยงัไม่
เพียงพอ   
 
 
 
-แผนยงัไม่คลอบคลุม
เพียงพอ เน่ืองจากมีการ
ปรับแผนทุกปี ซ่ึงควรใหมี้
การจดัท าการวางแผน
ควบคุมปรับปรุงอีกในงวด
ต่อไป 
 

 
 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

-๑๓- 

วตัถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ

* 
 

(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
 

(7) 
  ๑๓.     กระบวนการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน 
วตัถุประสงค ์
เพ่ือใหมี้การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนได้
ถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-หน.หนา้ส ารวจขอ้มูลไม่ครบ ตกหล่น  
-ไม่เขา้ใจระเบียบเบิก 
-ส่งขอ้มูลล่าชา้ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาท าใหเ้บิกล่าชา้ 
-เอกสารตกหล่นไม่ครบถว้น และมีเวลาจ ากดัในการตรวจสอบ
ท าใหเ้บิกจ่ายผดิพลาด 
 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 

-หน.รับรองการตรวจสอบ  
-จดัฝึกอบรมระเบียบ 
-ก าหนดมาตรการในการจดัส่งไม่ตรงเวลา
ใหเ้บิกทีหลงั 
-ก าหนดวนัใหจ้ดัส่งชุดเบิกไม่เกินวนัท่ี ๕ 
และจะเป็นเบิกจ่ายใหไ้ม่เกินวนัท่ี 10 ใน
เดือนต่อไป   

๓๐พ.ย. ๕๙ 
-หน.กลุ่มงาน 
-นางดวงเดือน 

ง้ิวราย 

 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แต่ยงัไม่
เพียงพอ   
 
 
-แผนยงัไม่คลอบคลุม
เพียงพอ เน่ืองจากมีการ
ปรับแผนทุกปี ซ่ึงควรใหมี้
การจดัท าการวางแผน
ควบคุมปรับปรุงอีกในงวด
ต่อไป 
 

 
 
 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

-๑๔- 

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ

* 
 

(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
 

(7) 
  ๑๔.     กระบวนการรับ–
จ่ายเงินยมื-การส่งใชเ้งินยมื
ทดลองราชการ 
วตัถุประสงค ์

เพื่อใหก้ารรับ-จ่ายเงินยมื และ
การส่งใชเ้งินยมืถูกตอ้งตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินการ
เก็บรักษาเงินและการน าเงิน
ส่งคลงั ในหนา้ท่ีของอ าเภอ
และก่ิงอ าเภอ พ.ศ. 2520 และ
การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลงัของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2551 และแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 

-การแนบเอกสารหลกัฐานในการยมืเงินของ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใชจ่้ายตาม
แผนงานโครงการไม่ครบถว้น ท าใหเ้บิกจ่ายเงินยมื
ใหล่้าชา้ 
-ผูส่้งใชเ้งินยมืคืนเงินล่าชา้เกินกวา่ท่ีระเบียบก าหนด 
-ระบบการติดตามเงินยมืไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัไดต้ามท่ีระเบียบก าหนด 
 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 

-จดัท าเอกสารการตรวจสอบถ่ีข้ึน 
-จดัท าคู่มือและแนวทางในการยมืเงิน 
การสงใชเ้งินยมื และคู่มือในการเบิก
ค่าใชจ่้ายในการจดัฝึกอบรมตาม
แผนงานโครงการต่างๆ 
-บงัคบัใชร้ะเบียบการยมืเงินและวาง
มาตรการการยมืเงินและการส่งใชเ้งิน
ยมือยา่งเคร่งครัด  และอาจน า
กระบวนการทางวนิยัการเงินการคลงั
เขา้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ือ
กระตุน้ใหผู้ย้มืเงินตระหนกัถึง
ความส าคญัของการส่งใชเ้งินยมืท่ีล่าชา้ 

๓๐ พ.ย. ๕๙ 
-นางดวงเดือน 

ง้ิวราย 

 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แต่ยงัไม่
เพียงพอ   
 
 
-แผนยงัไม่คลอบคลุม
เพียงพอ เน่ืองจากมีการ
ปรับแผนทุกปี ซ่ึงควรใหมี้
การจดัท าการวางแผน
ควบคุมปรับปรุงอีกในงวด
ต่อไป 
 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

 
-๑๕- 

วตัถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ

* 
 

(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
 

(7) 
  ๑๕.  กระบวนการ
บนัทึกบญัชีเกณฑค์ง
คา้ง 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานดา้น
บญัชีตามระบบ
บญัชีเกณฑค์งคา้ง  
เป็นไปดว้ยความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลการบนัทึกบญัชีของ รพ.  ไม่ครบถว้น ท าใหส่้งบญัชีข้ึน
เวป๊ไซดไ์ม่ได ้หรือบางคร้ังไดรั้บขอ้มูลจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไม่ถูกตอ้ง ตอ้งส่งกลบัไปแกไ้ข ท าใหข้อ้มูลส่งกลบั
มาล่าชา้ไม่ทนัเวลา ท าใหเ้สียคะแนนการบนัทึกบญัชี 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 

-ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหจ้ดัส่ง
ขอ้มูลใหท้นัเวลา 
-ใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชีซ่ึงท าหนา้ท่ีบนัทึกบญัชี
จดัประชุมช้ีแจงและหาแนวทางในการ
จดัท าขอ้มูลร่วมกนั เพ่ือใหจ้ดัท าขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและทนัเวลา 

๓๐ เม.ย. ๖๐ 
-นางสาวสายยญั 

เพช็รนอก 
-นางสาวจนัทรา  

พึ่งทองค า 

 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แตย่งัไม่
เพียงพอ   
 
 
-แผนยงัไม่คลอบคลุม
เพียงพอ เน่ืองจากมีการ
ปรับแผนทุกปี ซ่ึงควรใหมี้
การจดัท าการวางแผน
ควบคุมปรับปรุงอีกในงวด
ต่อไป 
 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

 
-๑๖- 

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ

* 
 

(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
 

(7) 

  ๑๖.  กระบวนงานการบนัทึกบญัชี
เกณฑค์งคา้ง ในส่วนของการตั้ง
เจา้หน้ีและลูกหน้ีรายตวั 

วตัถุประสงค ์

เพื่อใหก้ารบนัทึกบญัชีในส่วน
เจา้หน้ีรายตวัและลูกหน้ีรายตวั 
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา
ตามท่ีมาตรฐานบญัชีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
 
 
 
 
 

๑. ขาดการประสานขอ้มูลในการจดัท า
ทะเบียนคุม ลูกหน้ีแต่ละประเภทสิทธิ ท าให้
การตั้งลูกหน้ีรายตวัยงัไม่เป็นปัจจุบนั  
๒. ยงัพบวา่ การจดัท าทะเบียนคุมเจา้หน้ีราย
ตวัและลูกหน้ีรายตวั สามารถด าเนินการได้
เพียงบางส่วน ท าใหไ้ม่ครบถว้น  
๓. เจา้หนา้ท่ีหรือผูรั้บผิดชอบใหมี้หนา้ท่ี
ตรวจสอบระบบบญัชีของโรงพยาบาลยงัขาด
ความเขา้ใจในการตรวจสอบบญัชีท่ีดีเพียงพอ
ท าใหไ้ม่สามารถตรวจสอบเชิงลึกไดม้ากพอ 
 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 -หาผูป้ระสานงานและรับผิดชอบโดยตรง

ในการจดัท าขอ้มูล เพ่ือใหต้ั้งลูกหน้ีแต่ละ
ประเภทสิทธิใหเ้ป็นปัจจุบนั 

-ใหมี้การจดัท าทะเบียนคุม เจา้หน้ีและ
ลูกหน้ีรายตวั ส าหรับส่วนขาด ใหถู้กตอ้ง 
ครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

-ประสาน หน่วยงานหลกัมีหนา้ท่ี
รับผิดชอบ จดัฝึกอบรมส าหรับ คกก.หรือผู ้
มีหนา้ท่ีตรวจสอบระบบบญัชีของ
หน่วยงานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพดา้นการ
ตรวจสอบท่ีดีข้ึน 

๓๐ เม.ย. ๖๐ 
-นางสาวสายยญั 

เพช็รนอก 
-นางสาวจนัทรา  

พึ่งทองค า 

 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แต่ยงัไม่
เพียงพอ   
 
 
-แผนยงัไม่คลอบคลุม
เพียงพอ เน่ืองจากมีการ
ปรับแผนทุกปี ซ่ึงควรใหมี้
การจดัท าการวางแผน
ควบคุมปรับปรุงอีกในงวด
ต่อไป 
 

 
 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

-๑๗- 

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ

* 
 

(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
 

(7) 
  ๑๗.      กระบวนการจัดซ้ือ/จัด
จา้ง วธีิตกลงราคา ผา่นระบบ E-GP 
วตัถุประสงค ์

เพื่อการจดัซ้ือ/จดัจา้ง  ผา่น
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
(E-GP) มีความถูกตอ้งเป็นไป
ตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ซ่ึงมีหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบ
ไม่ไดมี้การ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีตกลงราคาผ่านระบบ E-GP 
ไดท้นัตามก าหนดเวลา  เน่ืองจากภาระงานท่ี
มาก   
- เจา้หนา้ท่ีพสัดุบางคน ยงัไม่มีความรู้ในการ
ปฏิบติังานในระบบ E-GP ท าใหล้งขอ้มูลไม่
ถูกตอ้ง ครบถว้น 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 

- จดัท าแผนขออตัราก าลงัดา้นพสัดุเพ่ิมเติม  
- ก าหนดให้ผู ้รับผิดชอบศึกษาวิ ธีการ
จดัซ้ือ/จดัจา้ง แบบตกลงราคาผ่านระบบ E-
GP ตามระเบียบพสัดุฯ ก าหนด 

-จดัท าคู่มือในการปฏิบติังานดา้นพสัดุ 

-จดัส่งไปอบรมเพ่ิมเติมความรู้ 

๓๐ เม.ย. ๖๐ 
-เจา้หนา้ท่ีพสัดุ

ทุกหน่วย 

 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แต่ยงัไม่
เพียงพอ   
 
 
-แผนยงัไม่คลอบคลุม
เพียงพอ เน่ืองจากมีการ
ปรับแผนทุกปี ซ่ึงควรใหมี้
การจดัท าการวางแผน
ควบคุมปรับปรุงอีกในงวด
ต่อไป 
 

 
 
 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

-๑๘- 

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ

* 
 

(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
 

(7) 
  ๑๘.      กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 
วธีิ E-bidding  และ E-market   
วตัถุประสงค ์

เพื่อการจดัซ้ือ/จดัจา้ง  วธีิ E-

bidding  และ E-market  มี
ความถูกตอ้งเป็นไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

- เจา้หนา้ท่ีพสัดุ ซ่ึงมีหนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ ขาด
ความรู้ความเขา้ใจ เน่ืองจากเป็นวิธีใหม่ และ
ระบบในการด า เ นินการ มีความยุ่ งย าก
ซบัซอ้น ท าใหป้ฏิบติังานยากล าบาก   
- ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งจะตอ้งด าเนินการ
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ทุกขั้นตอนตาม
ก าหนดเวลา  บางคร้ังระบบอินเตอร์เน็ตไม่
เสถียรท าใหร้ะบบการจดัซ้ือจดัจา้งไม่
ประสบความส าเร็จ หรือตอ้งมีการยกเลิก 
เน่ืองจากระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้มีการเล่ือน
ไปอนัเน่ืองมาจากการเขา้ระบบไม่ได ้

๑ ต.ค. ๕๙ 
 

จัดส่งเจ้าหน้าท่ีพสัดุไปอบรมเพ่ือเพ่ิมพูล
ความรู้ในระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งดงักล่าว  
-ควรใหง้าน IM จดัเตรียมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และจดัระบบการส ารองท่ี
ป้องกนัระบบอินเตอร์เน็ตลม้ ในระหวา่งมี
การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบ
ดงักล่าว 

๓๐ เม.ย. ๖๐ 
-เจา้หนา้ท่ีพสัดุ

ทุกหน่วย 

 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แต่ยงัไม่
เพียงพอ   
 
 
-แผนยงัไม่คลอบคลุม
เพียงพอ เน่ืองจากมีการ
ปรับแผนทุกปี ซ่ึงควรใหมี้
การจดัท าการวางแผน
ควบคุมปรับปรุงอีกในงวด
ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

 

-๑๙- 
วตัถุประสงค์ของการควบคุม 

 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ

* 
 

(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 

 
 

(7) 

      ๑๙  กระบวนงานการจดัท าแผน
ความตอ้งการบุคลากรและกรอบ
อตัราก าลงัตาม FTE, Service base 
และ Population base  

วตัถุประสงค ์

เพื่อใหก้ารจดัท าแผนความ
ตอ้งการบุคลากรและกรอบ
อตัราก าลงั ตาม FTE, Service 

base และ Population base มี
ความถูกตอ้งเหมาะสม 
 
 
 
 

-การจดัท าแผนจดัหาความตอ้งการ
บุคลากร ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ี
แทจ้ริง ดว้ยขอ้จ ากดัท่ีเขตก าหนดกรอบ
ของ FTE ไวใ้นปีงบประมาณท่ีผา่นมา เช่น 
ความตอ้งการของต าแหน่งพยาบาล ซ่ึงตาม
มาตรฐานการดูแลผูป่้วย มีไม่เพียงพอ  แต่
เกินกรอบท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงหน่ึงถูกจดัไป
ท างานในภารกิจดา้นอ่ืนๆ 
-การจดัท าขอ้มูล FTE, Service base และ 
Population base   ใชข้อ้มูลไม่ถูกตอ้ง
ตรงกนัทั้งในระดบัจงัหวดั และระดบัเขต 
ท าใหก้ารจดัท ากรอบอตัราก าลงัมีความ
คลาดเคล่ือนไม่เหมาะสมกบัขนาดของรพ. 
และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

   -ขาดการประสานงานในการจดัท าขอ้มูลใน   
    ระดบัปฏิบติังาน ซ่ึงไม่มีแนวทางในการ 
    จดัท าขอ้มูล 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 

จัดส่งเจ้าหน้าท่ีพสัดุไปอบรมเพ่ือเพ่ิมพูล
ความรู้ในระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งดงักล่าว  
-ควรใหง้าน IM จดัเตรียมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และจดัระบบการส ารองท่ี
ป้องกนัระบบอินเตอร์เน็ตลม้ ในระหวา่งมี
การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบ
ดงักล่าว 

๓๐ เม.ย. ๖๐ 
-นายสงกรานต ์ 

ภู่โฉม 
-นางสุนทรี  
จนัทร์สุข 

 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตามและจดัท า
มาตรการควบคุมตามแผนท่ี
วางแผนไว ้ แต่ยงัไม่
เพียงพอ   
 
 
 

 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

-๒๐- 

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

 
(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ข้อคดิเห็น 
 
 

(7) 
๒๐. การจดัท าแผนประมาณการ
รายไดแ้ละควบคุมค่าใชจ่้าย
ประจ าปี (Planfin) (แผนเงิน
บ ารุง) 
วตัถุประสงค ์
เพื่อใหแ้ผนประมาณการรายได้
และควบคุมค่าใชจ่้าย ตามเกณฑ์
คงคา้ง มีการบูรการร่วมกนัและ
สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ควบคุม ติดตามการบริหาร
การเงินการคลงัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

๑. มีการใชเ้งินนอกแผน เป็น
ประจ า ทุกปีงบประมาณ  

๒. ไม่มีการบูรณาการแผน
ร่วมกนั ระหวา่งแผน จดัซ้ือ 
แผนงบลงทุน หรือแผนปฏิบติั
งานต่างๆ ท าให้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง  
เพียงพอท าให้แผนมีความ
คลาดเคล่ือนสูง   
๓. การจดัท าแผนมีความยุง่ยาก 
เน่ืองจากขาดการส่ือสารการ
จดัท า อีกทั้งการจดัท าตอ้งมีการ
จดัส่งข้ึนเวบ๊ไซด ์บางคร้ังระบบ
ไม่เสถียรท าให้จดัส่งข้ึนเวป๊
ไม่ได ้ ท  าให้แผนมีความล่าชา้  

๔. ขาดการติดตามควบคุมก ากบั
แผน หรือติดตามการใชเ้งินตาม
แผนอยา่งแทจ้ริง 

 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 ๑. ก าหนดให้มีการปรับแผนระหวา่ง

ปีได ้ เน่ืองจากแผนงานโครงการ
บางเร่ือง ไม่ไดมี้การจดัท าไว ้แต่มี
เขา้มาระหว่างไตรมาส เป็นวาระ
เร่งด่วน  

๒. มีการบูรณาการแผนร่วมกนัทุก
แผน และประสานให้หน่วยหลกัจดั
ประชุมช้ีแจงแนวทางในการจดัท า
แผนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั  
๓. ควรให้ระดบัเขตท่ีมีหนา้ท่ีลงนาม
ในแผนจดัประชุมช้ีแจงแนวทางใน
การจดัท าและการส่งแผนข้ึนเวปไซด์
ควรมีการก าหนดวนัเวลาและแจง้ผู ้
ประสานในการจดัการระบบให้
สามารถจดัส่งแผนไดท้นัตาม
ก าหนดเวลาดว้ย 
๔. มีการประชุม คกก.บริหารการเงิน
การคลงั(CFO) ในการควบคุมก ากบั 
การใชจ่้ายเงินตามแผนอยา่งจริงจงั 
อยา่งนอ้ยไตรมาส ละ 1 คร้ัง เพ่ือให้
มีการระบบติดตามอยา่งต่อเน่ือง 

๓๐ พ.ย. ๕๙ 
คกก. CFO/ 

คกก. บริหารรพ./ 
-เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

-เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการคณะกรรมการ CFO  ท าหนา้ท่ีติดตามและ
ควบคุมก ากบัการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามแผนรายรับ-
รายจ่าย   และมีการรายงานใหค้ณะกรรมการบริหาร
ของโรงพยาบาลทราบทุกไตรมาส  
 
-การจดัท าแผนก็ยงัเป็นปัญหาท่ีตอ้งมีการบริหาร
ความเส่ียงทุกปี  บางคร้ังเกิดจากปัญหานโยบายเบ้ือง
บนท่ีมีการปรับเปล่ียนตลอดเวลาตามสถานการณ์ ซ่ึง
บางคร้ังไม่อาจคาดเดาได ้จึงตอ้งมีการวางแผน
ปรับปรุงอีกในงวดต่อไป  
  

 



แบบติดตาม ปอ. ๓ 

 

 
-๒๑- 

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

 
(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ข้อคดิเหน็ 
 
 

(7) 

๒๑.     กระบวนงานการจา้ง
พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
(พกส.) 

วตัถุประสงค ์

เพื่อใหก้ารจดัจา้งพนกังาน
กระทรวงสาธารณสุขเป็นไป
ตามระเบียบ มีความโปร่งใส 
และยติุธรรม 

-การจดัจา้งพนกังานกระทรวง
สาธารณสุข มีความยุง่ยากซบัซอ้น และมี
กระบวนงานหลายขั้นตอน ท าให้มีการ
ด าเนินการแต่ละคร้ังตอ้งใชเ้วลานาน
เน่ืองจากการบริหารการด าเนินการ ไม่ได้
มอบอ านาจให้ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
สามารถด าเนินการไดเ้อง จะตอ้งส่งเร่ือง
เขา้ไปท่ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
ด าเนินการ 
-อตัราค่าจา้งของการจดัจา้งพนกังาน
กระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถใชอ้ตัรา
ขั้นต ่าตามท่ีประกาศได ้ เน่ืองจากมีความ
เหลือมล ้ากบัลูกจา้ง พกส. ท่ีจา้งอยูก่่อน 
ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการปรับค่าจา้งขั้นต ่า  ท  า
ให้จะตอ้งมีการปรับค่าจา้งขั้นต ่าอีก ท า
ให้เกิดความสบัสนในการใชอ้ตัราค่าจา้ง 
และเกิดปัญหาร้องเรียนในการใชอ้ตัรา
ค่าจา้งท่ีก าหนดไว ้ 

๑ ต.ค. ๕๙ 
 

-ผูรั้บผิดชอบ ควรมีการประสานงาน
กบัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
สุโขทยั อยา่งใกลชิ้ด และควร
ก าหนดกระบวนงานและขั้นตอน
และกรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินงานให้ชดัเจน เพ่ือป้องกนัการ
ผิดพลาด  
-ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
สุโขทยั ควรประกาศให้ทราบวา่ 
หน่วยงานสามารถใชอ้ตัราค่าจา้งได้
ไม่เกินขั้นต ่าซ่ึงสามารถใชอ้ตัราการ
จา้งลูกจา้งชัว่คราวเขา้มาพิจารณาได ้
โดยไม่ผิดระเบียบการจา้ง และถือวา่
มีความยติุธรรม เพ่ือไม่ให้เกิดความ
เหลือมล ้ากบัคนเดิม และป้องกนั
ไม่ให้เกิดขอ้ร้องเรียนตามมา  

๓๐ เม.ย. 60 
นางสุนทรี  จนัทร์

สุข 

 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการคณะกรรมการ CFO  ท าหนา้ท่ีติดตาม
และควบคุมก ากบัการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตาม
แผนรายรับ-รายจ่าย   และมีการรายงานให้
คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลทราบ
ทุกไตรมาส  
 
 

                    
 
 

ช่ือผู้รายงาน........พงศธร  เหลอืหลาย.......... 
             (นายพงศธร  เหลอืหลาย) 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนคร 
     วนัที่..…๓๐..../พ.ย.../. ๒๕๖๐….. 

  สถานะการด าเนินการ : 
      =  ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 
  =  ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 

    X    =  ยงัไม่ด าเนินการ 
    0    =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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