
Functional based ประเด็นที่ 6 Good Governance
ประเด็นย่อย (แผนเงินบ ำรุง รพ.) จ.นครศรีธรรมรำช

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด
เป้ำหมำย ผลงำน

รอบที่ 1 รพท. รพช.

แผนเงินบ ำรุงมีประสิทธิภำพผ่ำนเกณฑ์ ≥ 50% 43.33 % 46.66 %

ร้อยละจ ำนวนของรำยกำรข้อมูลใน
แผนรำยรับรำยจ่ำยเงินบ ำรุงมีควำม
ถูกต้อง

≥ 50% 43.75 % 40.62 % 

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดรอง



Matrix Scoring Inspection : ตรวจสอบภำยใน (แผนเงินบ ำรุง รพ.) : จังหวัดนครศรีธรรมรำข
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มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำ
แผนเงินบ ำรุงทุกโรงพยำบำล

มีกำรจัดประชุม เพ่ือทบทวน
และจัดท ำแผนเงินบ ำรุงฯ

กระบวนกำรจัดท ำแผนเงินบ ำรุงฯ
เป็นไปตำมขั้นตอน มีประสิทธิภำพ

แผนกำรจัดซื้อจ้ำง
มีควำมเชื่อมโยงกับแผนเงินบ ำรงุฯ

ผู้บริหำรน ำแผนเงินบ ำรุงฯ
ไปใช้ประโยชน์ได้

แผนเงินบ ำรุงสอดคล้องกับ
สถำนะกำรเงินของโรงพยำบำล

จังหวัด/หน่วยงำนมีกำรร่วมกัน
แก้ไขภำวะวิกฤติทำงกำรเงิน

องค์ประกอบคณะท ำงำน
จัดท ำแผนเงินบ ำรุงฯ

ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ส ำคัญ 
ตรวจสอบได้ ของโรงพยำบำล

รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินบ ำรุงฯ
ของโรงพยำบำล

บุคลำกรสอบทำนข้อมูลระหว่ำงกัน

บุคลำกรรู้/เข้ำใจ เกี่ยวกับควำม
ถูกต้องของข้อมูล

มีกำรติดตำมแผนเงินบ ำรุงอย่ำงต่อเนื่อง

มีกำรบริหำรเงินบ ำรุง
ที่มีประสิทธิภำพ

ข้อมูลทำงบัญชี
มีควำมถูกต้องเชื่อมโยงกัน

รำยงำนรับจ่ำยเงินบ ำรุงฯ
ครอบคลุมข้อมูลที่ส ำคัญ

ร้อยละจ ำนวนของรำยกำรข้อมูล
ในแผนรำยรับรำยจ่ำยเงินบ ำรุง

มีควำมถูกต้อง (≥ 50%)

กำรก ำกับ ติดตำม แผนเงินบ ำรุง

กระบวนกำรจัดท ำแผนเงินบ ำรุงฯ

แผนเงินบ ำรุงมีประสิทธิภำพ
ผ่ำนเกณฑ์ (≥ 80%)

Key Strategic 
Intervention

(KSI)

Key Result 
Indicator

(KRI)

Key Operative 
Indicator

(KOI)

ควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล กระบวนกำรจัดท ำแผนฯ                  ประสิทธิภำพของแผนเงินบ ำรุง   Objectives

รำยกำรในกำรจัดท ำแผนเป็นไปตำม
หนังสือกองบริหำรกำรคลังเกี่ยวกับกำร

รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินบ ำรุงฯ

ควำมถูกต้องของข้อมูล

มีกำรบริหำรจัดกำรแผน 
และปรับแผนให้สอดคล้อง

หน่วย
ด ำเนินกำร รพช. / รพท. / รพศ. รพท. / รพศ. / สสจ. / เขตฯ รพช. / รพท. / รพศ.

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง ด ำเนินกำรแล้ว/ผ่ำนเกณฑ์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ยังไม่ด ำเนินกำร/ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ไม่อยู่ในระดับด ำเนินกำร

มีกำรอนุมัติ
แผนรำยรับรำยจ่ำยเงินบ ำรุง

สนับสนุนให้ไม่มีหน่วยงำน
ประสบวิกฤติทำงกำรเงิน



ประเด็นชื่นชมและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำจำกผู้นิเทศ
Functional based ประเด็นที่ 6 : Good Governance
ตรวจสอบภำยใน (แผนเงินบ ำรุง รพ.) จ.นครศรีธรรมรำช

ประเด็นชื่นชม -
จุดแข็ง  : บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการจัดท าแผนเงินบ ารุงให้มีประสิทธิภาพ
จุดอ่อน : ขาดการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี เช่น การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานกองทุนประกันสังคม  หนี้ค้างช าระมีจ านวนมาก

: มิได้รายงานคลังย่อย ส่งผลต่อรายจ่าย (ประเภทวัสดุใช้ไป) และวัสดุคงคลังในคลังย่อยไม่ได้น ามาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนซื้อ
: การด าเนินงานด้านรายรับยังมีความคลาดเคลื่อน กระบวนการเรียกเก็บยังไม่สมบูรณ์ เช่น ขาดการสอบทานความถูกต้องของลูกหนี้ค่า

รักษาพยาบาลระหว่างงานเรียกเก็บกับงานบัญชี  เป็นต้น   
: หน่วยบริการไม่ได้จัดท าแผนเงินบ ารุง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา
ตัวชี้วัด/

ประเด็นปัญหำ
กิจกรรม / มำตรกำร
ที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร

ปัญหำเกิดจำก มำตรกำร
ระยะสั้น

มำตรกำร
ระยะยำว

1. ขำดกำรจัดท ำแผน
เงินบ ำรุงของ
หน่วยบริกำร

•กระบวนการจัดท าแผนเงินบ ารุง • บุคลากรมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการจัดท า
แผนเงินบ ารุง

•หน่วยบริการทุกแห่งใน
จัดท าแผนเงินบ ารุง

• มีการบริหารเงินบ ารุง
ท่ีมีประสิทธิภาพ

• มีการติดตามแผนเงิน
บ ารุงอย่างต่อเนื่อง

2. แผนเงินบ ำรุง ด้ำน
รำยจ่ำย ยัง
คลำดเคลื่อนไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน

•ขาดการรายงานคลังย่อย
•ไม่ได้น าวัสดุจากคลังย่อยมา
พิจารณาในการประกอบการจัดท า
แผนซื้อ

• การควบคุมก ากับระบบ
การเบิกจ่ายพัสดุ

• ก าหนดให้มีการรายงาน
คลังย่อยทุกคลัง

• ลดระบบคลังย่อยให้เหลือ
น้อยท่ีสุด


