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กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

ธันวาคม ๒๕๕๔

คํานํา
ในปัจจุบันระบบเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีระบบที่ทันสมัย ช่วยให้ผู้มีสิทธิ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลมีความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและการเบิกจ่ายเงิน
ซึ่งในการดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ มีผู้ที่เกี่ยวข้องจํานวนมาก
และใช้เงินงบประมาณสูง โดยในขณะนี้การใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
มียอดสูงมากและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระของงบประมาณแผ่นดินในระยะยาว
กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่กํากับดูแลงานตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการพิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใส
ด้วยการวางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า
พัฒนากระบวนการติดตาม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินให้เกิดความสุจริตและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการใช้
จ่ ายเงิ น งบประมาณด้ า นสวั ส ดิ การรัก ษาพยาบาลข้าราชการมีประสิ ท ธิภาพและเกิด ผลสัม ฤทธิ์สูงสุ ด
ตามนโยบายของรัฐบาล จึงจําเป็นต้องมีระบบการควบคุมที่ดี มีการติดตามและตรวจสอบที่เหมาะสม
ซึ่งเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่เป็นเครื่องมือผู้บริหารในการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน
ของส่ ว นราชการ สามารถช่ ว ยให้ ก ารดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณด้ า นสวั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลข้าราชการมีความถูกต้องและมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงได้กําหนดแนวทางการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง โรงพยาบาล เป็นต้น ดังนั้น ในเบื้องต้น
จึ งจัดทํ าแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ ายเงิ น สวัส ดิ ก ารเกี่ยวกั บ การรั ก ษาพยาบาลข้า ราชการของ
ส่วนราชการ เฉพาะที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ซึ่งผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลต้องนําหลักฐานการรับเงินจากสถานพยาบาลมาเบิกกับส่วนราชการ และส่วนราชการ
จะเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิฯ ต่อไป แนวทางการตรวจสอบฯ นี้จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการสามารถตรวจสอบเอกสาร กระบวนการ และระบบการควบคุมภายในของงานการเบิกจ่ายเงิน
สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งของทางราชการ
เกิดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายเงินที่เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจทําให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
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- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
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ส่วนที่ 1
ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นเงินสวัสดิการที่รัฐกําหนดให้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือเมื่อยามเจ็บป่วย
และบรรเทาภาระของผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ) และบุคคลในครอบครัว
ในด้านค่ารักษาพยาบาล โดยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการให้ถือปฏิบัติตาม
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเบื้องต้นจะให้ทราบถึงคําจํากัดความของคําต่าง ๆ ที่ควรรู้ ดังนี้
การรักษาพยาบาล หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่ผู้มี
สิทธิและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ เพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้ อ งกั น โรคเพื่ อ ประโยชน์ ด้ า นสาธารณสุ ข ทั้ ง นี้ ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง กํ า หนดแต่ ไ ม่ ร วมถึ ง
การเสริมความงาม
ค่ารักษาพยาบาล หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้
๑. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน
ค่าน้ํายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่นๆ ทํานองเดียวกันที่ใช้ในการบําบัดรักษาโรค
๒. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและ
อุปกรณ์ดังกล่าว
๓. ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรค
แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอื่น
ทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
๔. ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร
๕. ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
๖. ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
๗. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
สถานพยาบาล หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน
สถานพยาบาลของทางราชการ หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
สภากาชาดไทย และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอื่น
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

-2ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย 3 ประเภท ดังนี้
๑. ข้าราชการและลูกจ้างประจําซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําจากเงินงบประมาณรายจ่าย
งบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจซึ่งอยู่ในระหว่างรับการศึกษา
อบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจํา
๒. ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายและ
สัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้
๓. ผู้ได้รับบํานาญปกติหรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิสามารถนําค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว (ผู้อาศัยสิทธิ) มาเบิก
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ บุคคลในครอบครัว (ผู้อาศัยสิทธิ) ได้แก่
(1) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
(๒) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
(3) บุ ต รชอบด้ ว ยกฎหมายของผู้ มี สิ ท ธิ ซึ่ ง ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ หรื อ บรรลุ นิ ติ ภ าวะแล้ ว
แต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ทั้งนี้
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรได้เพียงคนที่หนึ่งถึง
คนที่สาม ผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตรเกินสามคน และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตายลงก่อนที่จะบรรลุ
นิติภาวะ ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจํานวนบุตร
ที่ตาย โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลําดับถัดไปก่อน การนับลําดับบุตรให้นับเรียงตามลําดับการเกิดก่อนหลัง
ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใดหรืออยู่ในอํานาจปกครองของตนหรือไม่
ผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลยังไม่ถึง
สามคน ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทําให้มีจํานวนบุตรเกินสามคน ให้ผู้มีสิทธิผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจาก
คู่สมรสหรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดของผู้มีสิทธิตายลงก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ให้ลดจํานวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลงจนกว่าจํานวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเหลือไม่เกิน
สามคน และหลังจากนั้นผู้มีสิทธิจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นได้
กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไม่สามารถเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
1. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น ให้ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิ
รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น และ
หากเลือกใช้สิทธิจากหน่วยงานอื่นผู้นั้นไม่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

-3ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น
ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลสํ า หรั บ บุ ค คลในครอบครั ว เว้ น แต่
ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ํากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับ ให้ผู้มีสิทธิ
มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่
ในกรณี ที่บุคคลในครอบครัวเป็ นผู้อาศัยสิ ทธิ ของผู้ อื่นซึ่งมี สิทธิ ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
สําหรับบุคคลในครอบครัวจากหน่วยงานอื่นในขณะเดียวกัน ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัว
2. ในกรณีที่มีการทําสัญญาประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิหรือ
บุคคลในครอบครัว หากสิทธิที่จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้นต่ํากว่าค่ารักษาพยาบาล
ในคราวนั้น ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ แต่ต้องไม่
เกินไปกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
3. ในกรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ ห รื อ บุ ค คลในครอบครั ว ได้ รั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพราะเหตุ ล ะเมิ ด
เป็นค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นแล้ว ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เว้ นแต่ค่ าสิ น ไหมทดแทนที่ ไ ด้ รั บนั้ น ต่ํา กว่ า เงิน สวั ส ดิก ารเกี่ ย วกับ การรัก ษาพยาบาลที่ มีสิ ท ธิ จ ะได้ รั บ
ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่
ในกรณีที่ได้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไปแล้ว และปรากฏว่าผู้มีสิทธิ
หรือบุคคลในครอบครัวได้รับค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิดเป็นค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นในภายหลัง
ให้ผู้มีสิทธิส่งคืนเงินเท่ากับจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับดังกล่าว
กระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในปัจจุบันสามารถเบิกจ่ายได้ 2 กรณี
คือ การเบิกจ่ายที่อยู่ในระบบการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และการเบิกจ่ายที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาลที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจะต้องนําหลักฐานการรับเงิน
จากสถานพยาบาลมาเบิกกับส่วนราชการ และส่วนราชการจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิฯ ตามระเบียบของ
ทางราชการ ทั้งนี้ ในส่วนนี้จะกล่าวเฉพาะกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ข้าราชการของส่วนราชการ ในกรณีการเบิกจ่ายที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ซึ่งสามารถ
ตั้งเบิกได้ 2 ลักษณะ คือ การตั้งเบิกจากเงินงบประมาณโดยตรง และการตั้งเบิกผ่านเงินทดรองราชการ
โดยมีกระบวนการเบิกจ่ายในแต่ละลักษณะดังนี้
1. กระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ
โดยตั้งเบิกจากเงินงบประมาณโดยตรง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ (แผนภาพกระบวนการฯ ปรากฏตามหน้าที่ 7)

-41) ผู้ มี สิ ท ธิ ฯ ยื่ น เอกสารขอเบิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาล ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การรักษาพยาบาล ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(ใบเบิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล แบบ ๗๑๓๑) พร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐานการรั บ เงิ น ของ
สถานพยาบาลภายในระยะเวลา 1 ปีนับ ถัด จากวัน ที่ป รากฏในหลัก ฐานการรับ เงิน หากพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้มีสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะขอรับเงินสวัสดิการ ให้เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติต่อไป
2) รับและตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการบันทึกการรับ
เอกสารใบสําคัญขอเบิกจากผู้มีสิทธิฯ ไว้ในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมิให้เอกสาร
สูญหาย และเร่งดําเนินการเบิกจ่ายเงินโดยตามลําดับก่อนหลังและตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ ดังนี้
2.1) ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) ตรวจสอบในเรื่อง
ชื่อและตําแหน่งผู้มีสิทธิขอเบิก โรคและรหัสโรค สิทธิการเบิก บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิฯ จํานวนเงิน
ลายมือชื่อผู้ขอเบิก ฯลฯ
2.2) ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
2.2.1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของผู้รับเงิน
2.2.2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
2.2.3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลอะไร
2.2.4) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
2.2.5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ถ้าไม่ถูกต้องส่งกลับให้ผู้มีสิทธิฯ เพื่อแก้ไขใหม่ และถ้าถูกต้องให้รวบรวมเอกสารใบสําคัญเพื่อขอเบิกต่อไป
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่การเงินจัดทําเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
จากหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หน่วยงานผู้เบิกมอบหมาย
4) ตรวจสอบ/อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้
เบิกมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบสําคัญขอเบิกและความสําคัญในเนื้อหาแห่งสิทธิและลง
นามอนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ถ้าไม่ถูกต้องส่งกลับให้ผู้มีสิทธิฯ แก้ไขใหม่ และถ้าถูกต้องให้บันทึก
ข้อมูลในระบบ GFMIS ต่อไป
5) บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS โดยหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจัดทําคําสั่งหรือ
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กําหนดบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ
กําหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการเข้าใช้งานในระบบ
GFMIS สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
(เจ้าหน้าที่การเงิน) รวบรวมเอกสารใบสําคัญขอเบิกแยกตามศูนย์ต้นทุน และนําไปบันทึกรายการขอเบิก
ในทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้จ่ายเงินภายในระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด
รวมทั้งบันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS พร้อมทั้งพิมพ์รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ02-ขอเบิก
เงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิ งใบสั่ งซื้อจากระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอหัวหน้า
หน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายอนุมัติต่อไป

-56) ตรวจสอบ/อนุมัติการเบิกเงินในระบบ GFMIS หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้า
หน่วยงานผู้เบิกมอบหมายตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารใบสําคัญขอเบิกทั้งหมด ถ้าไม่
ถูกต้องส่งกลับเจ้าหน้าที่การเงินแก้ไขข้อมูลการบันทึกใหม่ และถ้าถูกต้องอนุมัติการเบิกในระบบ GFMIS เพื่อ
ส่งคําขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี
7) กรมบัญชีกลางตรวจสอบ/ปลดบล็อก กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดแล้วแต่
กรณี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่ถูกต้องแจ้งส่วนราชการแก้ไข และถ้าถูกต้องดําเนินการปลด
บล็อก เพื่ออนุมัติรายการขอเบิก
8) ธนาคารโอนเงินเข้า บัญ ชีเ งิน ฝากส่วนราชการ ธนาคารสั่ งจ่ ายผ่านระบบธนาคาร
แห่งประเทศไทย โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของส่วนราชการตามยอดที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิก
9) ตรวจสอบการโอนเงินของธนาคาร ส่วนราชการตรวจสอบการโอนเงินจากธนาคาร
ที่ได้รับอนุมัติรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
โดยเปรียบเทียบรายงานแสดงรายละเอียดสถานะ
การเบิ กจ่ายเงิ น กั บรายงานการขอเบิกเงินคงคลั ง/ขบ02-ขอเบิ ก เงินงบประมาณที่ไ ม่อ้างอิงใบสั่งซื้ อ
จากระบบ GFMIS และรายงานยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) จากธนาคารว่ามีรายการใดบ้าง
ที่ยังไม่รับการอนุมัติจากคลั ง มีรายการใดบ้างที่ได้ รับอนุมั ติและธนาคารได้โอนเงิ นเข้าบั ญ ชีเงินฝาก
ธนาคารของส่วนราชการครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ พร้อมทั้งบันทึกวันที่ที่ธนาคารโอนให้ในทะเบียนคุมฎีกา
เบิกจ่ายเงินเพื่อควบคุมให้จ่ายเงินภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่ที่ธนาคารโอนเงินให้
10) เขี ย นเช็ ค สั่ ง จ่ า ย เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น เขี ย นเช็ ค สั่ ง จ่ า ยในนามของผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น
สามารถดําเนินการได้ 2 กรณี คือ กรณีที่ 1. สั่งจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง หรือกรณี 2. สั่งจ่ายส่วน
ราชการ แล้วส่วนราชการจ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป ในกรณีสั่งจ่ายส่วนราชการเพื่อขอรับเงินสดมา
จ่าย
ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการ (ตามที่ได้รับมอบหมาย) และขีดฆ่า
คําว่า “หรือผู้ถือ” โดยยอดเงินจะต้องเท่ากับจํานวนเงินที่ขอเบิก รายการในต้นขั้วเช็คจะต้องตรงกับตัวเช็ค
ทั้งนี้ การเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้นและชิดคําว่า
“บาท” หรือขีดเส้นหน้าจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงิน
เพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุลของผู้มีสิทธิรับเงินจนชิดคําว่า “หรือผู้ถือ” โดยมิให้มีการเขียน
หรือ
พิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้ และห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเป็นเงินสด ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็ค
ไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ผู้รับเงิน วันที่ที่ออกเช็ค และจํานวนเงินที่สั่งจ่าย พร้อมทั้ง
บันทึกข้อมูล ในทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค เพื่อบันทึกและควบคุมรายละเอียดของการจ่ายเช็ค
11) ตรวจสอบ/ลงนาม หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมาย
ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญทั้งหมดเปรียบเทียบกับเช็คที่รอการสั่งจ่ายว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง
ให้ส่งกลับไปแก้ไขใหม่ และถ้าถูกต้องลงนามสั่งจ่ายเช็ค

-612) จ่ายเช็ค/เงิ นสดให้ ผู้มีสิท ธิฯที่ยื่นขอเบิก และให้ผู้มีสิทธิ ฯ ลงนามรับเช็ค/เงินสด
ในใบเบิกเงินสวัสดิการฯ หรือจ่ายเช็คให้กับส่วนราชการ (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) แล้วแต่กรณี เพื่อเบิกเงิน
มาจ่ า ยให้ กั บ ผู้ มี สิ ท ธิ ฯ ต่ อ ไป พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก รายการจ่ า ยเงิ น ในทะเบี ย นคุ ม ฎี ก าเบิ ก จ่ า ยเงิ น และ
ทะเบี ยนคุ ม เลขที่ใ บสํ าคั ญ คู่ จ่า ยเพื่อ ควบคุม และตรวจสอบรายละเอีย ดการจ่ า ยเงิ นแต่ ละฎี กา ทั้ง นี้
ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว”
โดยลงลายชื่อรับรองการจ่ายและระบุ
ชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปีที่จ่ายกํากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงิน (ใบเบิกเงินสวัสดิการฯ)
ทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และบันทึกค่ารักษาพยาบาลไว้ในทะเบียนคุมค่ารักษาพยาบาล
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบรายละเอียดการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าอวัยวะเทียมและ
อุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค ฯลฯ (ถ้ามี) ของผู้มีสิทธิฯให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งเป็น
การป้องกันการเบิกซ้ําและหรือเบิกเกินสิทธิ
13) บั น ทึ กบั ญ ชี / ตรวจสอบ เจ้า หน้า ที่ บั ญ ชี ต รวจสอบว่ า เอกสารหลั ก ฐานครบถ้ ว น/
ถู ก ต้ อ ง และบั น ทึ ก บั ญ ชี แ ยกประเภททั่ ว ไปเพื่ อ ลดยอดใบสํ า คั ญ ค้ า งจ่ า ยในระบบ GFMIS พร้ อ มทั้ ง
ตรวจสอบ การบันทึกบัญชีจากรายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงานในระบบ GFMIS และทุกสิ้นวัน
ทําการหรือ ในวันถัดไปติดตามตรวจสอบหนี้คงค้างในระบบที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและหาสาเหตุยอดคงค้างที่
นานผิดปกติ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด
ข้อสังเกต
1. ส่วนราชการอาจมีกระบวนการ เอกสาร และหรือกิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการที่แตกต่างได้ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมของ
แต่ละส่วนราชการ เช่น การจัดทําทะเบียนต่างๆ เป็นต้น
2. เจ้ าหน้ าที่ การเงิ นและบั ญชี ค วรมี การติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงของระเบี ยบข้ อบั งคั บและ
หนังสือเวี ยนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิ นสวัสดิการเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่ง
กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

-7แผนภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ
(ตั้งเบิกจากเงินงบประมาณโดยตรง)
กรณีการเบิกจ่ายที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
1) ผูม้ ีสทิ ธิฯ ยื่นเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
ไม่ถูกต้อง

2) รับและตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ
ถูกต้อง
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

4) ตรวจสอบ/อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
ถูกต้อง
5) บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS
6) ตรวจสอบ/อนุมัติการเบิกเงินในระบบ
ถูกต้อง
7) กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบ/ปลดบล็อก
ถูกต้อง
8) ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากส่วนราชการ
9) ตรวจสอบการโอนเงินของธนาคาร
10) เขียนเช็คสั่งจ่าย
ไม่ถูกต้อง

11) ตรวจสอบ/ลงนาม
ถูกต้อง

12) จ่ายเช็ค/เงินสดให้ผู้มสี ิทธิฯ ที่ยื่นขอเบิก
13) บันทึกบัญชี/ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๑)
๒. หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล
3. ทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก
4. ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน
5. รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
(ขบ02-ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ)
6. รายงานแสดงรายละเอียดสถานะ
การเบิกจ่ายเงิน
7. รายงานยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)
8. ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
9. ทะเบียนคุมเลขที่ใบสําคัญคู่จา่ ย
10. ทะเบียนคุมค่ารักษาพยาบาล
11. รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน
12. บัญชีแยกประเภททั่วไป

-82. กระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ
โดยตั้งเบิกผ่านเงินทดรองราชการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ (แผนภาพกระบวนการฯ ปรากฏตามหน้าที่ 9)
1) ดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1) ถึงขั้นตอนที่ 4) จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ทดรองจ่ายเงินสดตามเอกสารใบสําคัญให้กับ
ผู้มีสิทธิฯ ที่ยื่นขอเบิกและให้ผู้มีสิทธิฯ ลงนามการรับเงินสดในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(แบบ ๗๑๓๑) ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายชื่อรับรอง
การจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปีที่จ่ายกํากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงิน
(ใบเบิกเงินสวัสดิการฯ) ทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ พร้อมทั้งบันทึกค่ารักษาพยาบาลไว้ใน
ทะเบียนคุมค่ารักษาพยาบาล เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบรายละเอียดการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค ฯลฯ (ถ้ามี) ของผู้มีสิทธิฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการซึ่งเป็นการป้องกันการเบิกซ้ําและหรือเบิกเกินสิทธิ และบันทึกรายการเกี่ยวกับการจ่ายเงินสด
จากเงินทดรองราชการไว้ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเงินทดรองราชการ
ที่รองจ่ายตามใบสําคัญและเงินทดรองราชการที่คงเหลือ ซึ่งทะเบียนนี้กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะ จากนั้นให้ดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5) ถึงขั้นตอนที่ 9) จากนั้นเจ้าหน้าที่การเงินเขียนเช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากเงินทดรอง
ราชการของส่วนราชการ โดยยอดเงินจะต้องเท่ากับจํานวนเงินที่ขอเบิก รายการในต้นขั้วเช็คจะต้องตรงกับ
ตัวเช็ค ทั้งนี้ การเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้น
และชิดคําว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรือ
พิมพ์จํานวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อบัญชีเงินฝากเงินทดรองราชการของส่วนราชการจนชิด
คําว่า “หรือผู้ถือ” โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้ และห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเป็นเงินสด
ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ผู้รับเงิน วันที่ที่ออกเช็ค และ
จํานวนเงินที่สั่งจ่ายพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค เพื่อบันทึกและควบคุมรายละเอียด
ของการจ่ายเช็ค
2) หัวหน้าหน่วยงานผู้ เบิก หรือผู้ที่ หัวหน้ าหน่วยงานผู้ เบิกมอบหมายตรวจสอบเอกสาร
ใบสําคัญทั้งหมดเปรียบเทียบกับเช็คที่รอการสั่งจ่ายว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้ส่งกลับไป
แก้ไขใหม่ และถ้าถูกต้องลงนามสั่งจ่ายเช็ค จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนําเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก
เงินทดรองราชการของส่วนราชการ เพื่อนํามาชดใช้เงินทดรองราชการพร้อมทั้งบันทึกรายการเกี่ยวกับ
การรับเงินทดรองราชการไว้ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
3) เจ้ า หน้ า ที่ บั ญ ชี ต รวจสอบว่ า เอกสารหลั ก ฐานครบถ้ ว น/ถู ก ต้ อ ง และบั น ทึ ก บั ญ ชี
แยกประเภททั่วไปเพื่อลดยอดใบสําคัญค้างจ่ายในระบบ GFMIS พร้อมทั้งตรวจสอบการบันทึกบัญชีจาก
รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงานในระบบ GFMIS และทุกสิ้นวันทําการหรือในวันถัดไปติดตาม
ตรวจสอบหนี้คงค้างในระบบที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและหาสาเหตุยอดคงค้างที่นานผิดปกติ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด
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(ตั้งเบิกผ่านเงินทดรองราชการ)
กรณีการเบิกจ่ายที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
1) ผูม้ ีสทิ ธิฯ ยื่นเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
ไม่ถูกต้อง

2) รับและตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ
ถูกต้อง
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ไม่ถูกต้อง

4) ตรวจสอบ/อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
ถูกต้อง
จ่ายเงินจากเงินทดรองราชการให้ผู้มสี ิทธิฯ ตามทีข่ อเบิก
5) บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS

ไม่ถูกต้อง

6)ตรวจสอบ/อนุมัติการเบิกเงินในระบบ
ถูกต้อง
7) กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบ/ปลดบล็อก
ถูกต้อง
8) ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากส่วนราชการ
9) ตรวจสอบการโอนเงินของธนาคาร
10) เขียนเช็คสั่งจ่าย
ไม่ถูกต้อง

11) ตรวจสอบ/ลงนาม
ถูกต้อง
12) ชดใช้เงินทดรอง
13) บันทึกบัญชี/ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๑)
๒. หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล
3. ทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก
4. ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
5. ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน
6. รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
(ขบ02-ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ)
7.รายงานแสดงรายละเอียดสถานะ
การเบิกจ่ายเงิน
8. รายงานยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)
9. ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
10. ทะเบียนคุมค่ารักษาพยาบาล
11. รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน
12. บัญชีแยกประเภททั่วไป

ส่วนที่ 2
แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วน
แนวทางการตรวจสอบการเบิ ก จ่ า ยเงิน สวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการของ
ส่วนราชการที่จะกล่าวถึงนี้ จะเป็นแนวทางการตรวจสอบฯ เฉพาะกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลนําหลักฐานการรับเงินจากสถานพยาบาลมาเบิกกับส่วนราชการ และส่วนราชการ
จะเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิที่ขอยื่นเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ผู้ตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการควรกําหนดแนวทางการตรวจสอบฯ โดยมีองค์ประกอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (แนวทาง
การตรวจสอบนี้ สามารถปรับให้สอดคล้องกับกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมของงานการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่แตกต่างได้ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมของแต่ละส่วนราชการ)
1. ประเด็นการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในควรกําหนดประเด็นการตรวจสอบว่าการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลข้าราชการมีประเด็นใดบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่อาจทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด หรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดําเนินงาน อันจะทําให้เกิดผลเสียหายต่อทาง
ราชการหรืออาจเกิดการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเบิก
จ่ ายเงิ น สวั สดิ การรั กษาพยาบาล เช่ น การเบิ กจ่ ายเกิ นสิ ทธิ หรื อไม่ มี สิ ทธิ เบิ กจ่ ายตามหลั กเกณฑ์ ของ
กระทรวงการคลัง การเบิกจ่ายซ้ําซ้อนในใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ ผู้มีสิทธิฯ/บุคลากรด้านการเงินและบัญชีไม่
ปฏิบัติตามกระบวนการเบิกจ่ายเงินของทางราชการและระบบการควบคุมภายในที่กําหนด ทําให้เกิดการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่
ถูกต้อง และการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการเบิกจ่ายเงินของทางราชการและระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
ดังนั้น การกําหนดประเด็นการตรวจสอบจึงควรครอบคลุมถึงการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน กระบวนการ และ
ระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ประเด็นการตรวจสอบที่ควรกําหนด เช่น
- ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล การเบิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การรักษาพยาบาลข้าราชการ
- ความเหมาะสมของกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ตามระเบียบของทางราชการ
- ความเพี ยงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุ มภายในในกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ
2. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
เมื่อกําหนดประเด็นการตรวจสอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปควรกําหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
ว่าในประเด็นการตรวจสอบดังกล่าวจะตรวจสอบเพื่อให้ทราบในเรื่องอะไรบ้าง โดยควรเน้นเพื่อให้ทราบ
ในเรื่องความถูกต้องของข้อมูล ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลข้าราชการตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ควรกําหนด
ตามประเด็นการตรวจสอบข้อ 1. เช่น
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หลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นตามกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ
มีการกําหนดขั้นตอนอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีการปฏิบัติตามกระบวนการเบิกจ่ายฯ ดังกล่าวเพียงใด
- เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในของงานการเบิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การรักษาพยาบาลข้าราชการมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะลดความเสี่ยง
ที่อาจทําให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนราชการ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวเพียงใด
- เพื่ อ ให้ท ราบถึงปั ญหาอุ ป สรรคพร้อมสาเหตุ ที่ เกิ ดขึ้ นหรื ออาจเกิด ขึ้ น จากการเบิกจ่า ย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการที่ไม่เหมาะสม
- เพื่ อให้ ข้ อเสนอแนะ ข้ อสังเกต และหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการเบิ ก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และ
มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตการตรวจสอบ
เมื่อกําหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ
ให้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ โดยขอบเขตการตรวจสอบควรกําหนดถึงปริมาณรายการ
หรืองานที่จะตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงเอกสาร หลักฐาน รายงาน ระบบงาน บุคลากร และทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องและที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จของงาน ทั้งนี้ ขอบเขตการตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการที่ควรกําหนดเช่น
- เอกสาร หลั ก ฐาน และรายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาลข้าราชการที่ควรตรวจสอบ เช่น หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล ใบเบิกเงิน
สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล (แบบ 7131) ต้ น ขั้ ว เช็ ค ธนาคารที่ สั่ ง จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาล ทะเบียนคุม หลักฐานขอเบิ ก ทะเบียนคุม ฎี กาเบิกจ่ายเงิ น ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
ทะเบียนคุมค่ารักษาพยาบาล ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ (ถ้ามี) รายงานยอดเงินฝากธนาคาร (Bank
Statement) และรายงานจากระบบ GFMIS เช่น รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ.02-ขอเบิกเงิน
งบประมาณที่ไม่อ้างอิง ใบสั่งซื้อ รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน รายงานแสดงรายละเอียด
สถานะการเบิกจ่ายเงิน และบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร หลักฐานและรายงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

- 12 ทั้ ง นี้ เอกสาร หลั ก ฐาน และรายงานดั ง กล่ า วจะตรวจสอบปริ ม าณมากน้ อ ยเพี ย งใด
ให้พิจารณาจากความเสี่ยง/ปัญหาที่พบและทรัพยากรด้านการตรวจสอบภายในที่มีอยู่ เช่น ถ้าพบว่า
ส่วนราชการมียอดจํานวนเงินเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสูงผิดปกติในเดือนใด ก็ควรกําหนด
ตรวจสอบเอกสารในเดือนที่มียอดจํานวนเงินผิดปกติทุกฉบับ เป็นต้น
- ระบบงาน ได้ แ ก่ ระบบงานเบิ ก และจ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล
ข้า ราชการ โดยเริ่ม ตั้ง แต่ ขั้ น ตอนการรั บ เอกสารขอเบิก จากผู้ มีสิ ท ธิไ ด้รั บ เงิน สวั ส ดิ ก ารเกี่ย วกั บ การ
รักษาพยาบาลจนถึงขั้นตอนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิฯ และบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ตามกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในส่วนที่ 1)
- บุ คลากร ได้ แก่ เจ้าหน้าที่การเงินที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ หัวหน้า
หน่วยงานผู้เบิกมอบหมายให้เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกและจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอํานาจ
ลงนามสั่งจ่ายเช็ค เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. แนวทางการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในควรกําหนดแนวทางการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตการตรวจสอบ
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยแนวทางการตรวจสอบจะระบุขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบ
ที่ชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอที่จะปฏิบัติได้ รวมทั้งให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่กําหนด
ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบเกี่ ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกั บการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ที่ควรกําหนด เช่น
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลว่ามีการจัดทําอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เพื่อป้องกัน
การเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้อง โดยตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และรายงานตามขอบเขตการตรวจสอบที่
กําหนด เช่น
1) ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) มีการบันทึกข้อมูล
ถูกต้องและข้อมูลตรงกับหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลในเรื่อง ชื่อและตําแหน่งของผู้ขอเบิก
โรคและรหัสโรค สิทธิการเบิก บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิฯ จํานวนเงิน รวมทั้งมีการลงลายมือชื่อผู้ขอเบิก
และลายมือชื่อผู้อนุมัติอย่างถูกต้องหรือไม่ ตลอดจนหลักฐานการเบิกดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้ในทะเบียน
คุมหลักฐานขอเบิกอย่างครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้ ควรเน้นตรวจสอบสิทธิการเบิกว่าถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการหรือไม่ (มีการเบิกเกินสิทธิ/ไม่มีสิทธิแล้วนํามาเบิกหรือไม่ หรือมีการเบิกจ่าย
ซ้ําซ้อนในใบเสร็จรับเงิน 1 ใบหรือไม่ ฯลฯ)
2) รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ.02-ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
จากระบบ GFMIS ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ รายการเบิ ก เงิ นสวั ส ดิก ารรั ก ษาพยาบาลมี ร ายการที่ ถู ก ต้อ งตรงกั บ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และมีลายมือชื่อผู้บันทึก/ผู้ตรวจสอบและลายมือชื่อ
ผู้อนุ มัติอย่างถู กต้องและครบถ้วนหรื อไม่ รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลการขอเบิกไว้ ในทะเบียนคุม ฎีกา
เบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่

- 13 3) รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงานจากระบบ GFMIS มีรายการเบิกเงิน
สวัสดิการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องตรงกับรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ.02-ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ รวมทั้งมีลายมือชื่อผู้ตรวจสอบอย่างถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
4) ต้นขั้วเช็คสั่งจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลมียอดจํานวนเงินที่ถูกต้องตรงกับ
ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ.02-ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
และรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงินหรือไม่
5) หลักฐานการจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลมีการประทับตราจ่ายเงินแล้วทุกฉบับ
6) รายงานยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
และการจ่ายเงินออกจากบัญชีธนาคารเกี่ยวกับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล มีจํานวนเงินที่ถูกต้องตรงกับ
รายงานการขอเบิ ก เงิ น คงคลั ง /ขบ.02-ขอเบิ ก เงิ น งบประมาณที่ ไ ม่ อ้ า งอิ ง ใบสั่ ง ซื้ อ รายงานแสดง
รายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน และทะเบียนคุมการจ่ายเช็คหรือไม่
7) ใบเบิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกับ การรัก ษาพยาบาลมีก ารลงลายมื อชื่อ รับ เงิน ของ
ผู้มีสิทธิที่ขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลทุกฉบับ และมียอดจํานวนเงินที่ถูกต้องตรงกับยอดจํานวนเงิน
ที่ขอเบิกหรือไม่
8) ทะเบียนคุมค่ารักษาพยาบาลมีการบันทึกรายละเอียดการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดโรค ฯลฯ (ถ้ามี) ของผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์หรือหนังสือเวียน
ที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางกําหนดหรือไม่ เพื่อป้องกันการเบิกซ้ําซ้อนและหรือเบิกเกินสิทธิ
9) บั ญ ชี แ ยกประเภทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตรงกับเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลหรือไม่
10) กรณีจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลจากเงินทดรองราชการ เมื่อจ่ายเงินจาก
เงินทดรองราชการให้ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินทดรองราชการว่ามีรายการถูกต้องตรงกับใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและทะเบียนคุมค่ารักษาพยาบาล และเมื่อชดใช้เงินทดรองราชการให้ตรวจสอบ
ว่ามีรายการที่ถูกต้องตรงกันหรือไม่ของรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ.02-ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่
อ้างอิงใบสั่งซื้อ รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน รายงานยอดเงินฝากธนาคาร ทะเบียน
คุมการจ่ายเช็ค ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน และบัญชีแยกประเภท
ฯลฯ
สอบทานกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลว่ามีการกําหนด
ขั้ น ตอนอย่ า งเหมาะสมและเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีการปฏิบัติตามกระบวนการเบิกจ่ายฯ ดังกล่าวเพียงใด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องทางการทุจริตของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสอบทานกระบวนการ เช่น
1) มีการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลก่อนการเบิกจ่ายเงิน
ทุกครั้งว่าเป็นไปตามระเบียบของทางราชการหรือไม่

- 14 2) มี การอนุ มัติโดยผู้ มีอํานาจทุ กครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงิ น สวัส ดิการรักษาพยาบาล
(รวมถึงการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS) และผู้มีอํานาจได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่าง
ครบถ้วนหรือไม่
3) มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้บันทึกข้อมูลขอเบิกและผู้มีอํานาจอนุมัติการขอเบิก
และระหว่างผู้บันทึกข้อมูลขอจ่ายและผู้มีอํานาจอนุมัติการขอจ่าย ที่เกี่ยวกับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ในระบบ GFMIS ว่ามีการกําหนดอย่างเหมาะสมหรือไม่ (ซึ่งจะต้องไม่ใช่บุคคลเดียวดําเนินการทั้งหมด)
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ทั้งนี้ เมื่อมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งผู้บันทึกและผู้อนุมัติได้ทําการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะได้บันทึกและอนุมัติ
ในระบบ GFMIS ตามระเบียบของทางราชการหรือไม่
4) มี ม าตรการป้ อ งกั น และเก็ บ รั ก ษาสมุ ด เช็ ค ธนาคารที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ แ ละตรายาง
ชื่อผู้มีอํานาจลงนามในเช็คธนาคารหรือไม่ และได้มีการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวหรือไม่
5) การออกเช็คสั่งจ่ายได้ระบุชื่อผู้รับเงินโดยขีดฆ่าคําว่าหรือผู้ถือและขีดคร่อมในเช็ค
ผู้รับเงินต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิที่ขอเบิก
เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล และจํานวนเงินในเช็คตรงกับจํานวนที่ขอเบิก ซึ่งจํานวนเงินในเช็คมีการเขียน
หรือพิมพ์จํานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรชิดเส้นและชิดคําว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจํานวนเงิน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ รายการในตัวเช็ค
ต้องตรงกับต้นขั้วเช็ค
6) มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ก่อนลงนามในเช็คสั่งจ่ายหรือไม่
7) การจ่ายเงินได้จ่ายให้กับผู้มีสิทธิที่ขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล และกรณี
การจ่ายเงินให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิที่ขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล มีหนังสือมอบฉันทะจากผู้มีสิทธิทุกครั้ง
หรือไม่
8) มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า “จ่ายเงิ น แล้ว” ไว้ใ นหลักฐานการจ่ายเงิน
สวัสดิการรักษาพยาบาลหรือไม่
9) ใบสําคัญการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลได้มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน
ทุกฉบับหรือไม่
10) มีการสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลเป็นประจําหรือไม่
11) กรณีจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลจากเงินทดรองราชการให้สอบทานเพิ่มเติม ดังนี้
11.1) มี ก ารตรวจสอบหลั ก ฐานการเบิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
ก่อนการจ่ายเงินทดรองราชการทุกครั้งตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ และมีการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการหรือไม่
11.2) มีการเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการอย่างครบถ้วนหรือไม่
ฯลฯ

- 15 สอบทานระบบการควบคุ ม ภายในของกระบวนการเบิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การรักษาพยาบาลว่ามีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะลดความเสี่ยงที่อาจ
ทําให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
ดังกล่าวเพียงใด เช่น
1) มี คํ า สั่ ง หรื อ มอบหมายเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยกํ า หนดบุ ค คลที่ จ ะได้ รั บ
มอบหมายให้เป็นผู้มีสิทธิถือบัตรกําหนดสิทธิการใช้ (GFMIS smart card) รหัสผู้ใช้ (user name) และ
รหัสผ่าน (password) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการควบคุม
การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการเข้าใช้งานในระบบ GFMIS สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
2) มี คํ า สั่ ง หรื อ มอบหมายเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยกํ า หนดบุ ค คลที่ จ ะได้ รั บ
มอบหมายให้เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อสั่งอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อในหลักฐาน
การจ่ายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
3) มีการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล (รวมถึง
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ในระบบ GFMIS) อย่ า งเหมาะสมและเป็ น ไปตามระเบี ย บของทางราชการ รวมทั้ ง
มีแนวทางหรือคู่มือสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งถือปฏิบัติ
4) มี ก ารแบ่ ง แยกหน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบให้ชัด เจนระหว่า งเจ้าหน้ า ที่ผู้ รับ ผิด ชอบ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกบัญชี
5) จัดให้มีการควบคุมการจ่ายเงินสดและเช็คเกี่ยวกับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
6) มีระบบการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ดี
สะดวกต่ อ การค้ น หาและการตรวจสอบหรื อ สอบยั น รวมทั้ ง สถานที่ จั ด เก็ บ เอกสารและหลั ก ฐานมี
ความปลอดภัย
ฯลฯ
สรุ ป ข้ อ ตรวจพบ ข้ อ ผิ ด พลาด/ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ ไ ด้ จ ากการตรวจสอบและสอบทาน
ตามข้ อ 4.1 – 4.3 และหาผลกระทบและสาเหตุ ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ข้ อ ผิ ด พลาด/ปั ญ หาอุ ป สรรคดั ง กล่ า ว
พร้อมทั้งหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด/ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งหมด และนําข้อตรวจพบ
ดังกล่าวประชุมหารือกับหน่วยรับตรวจ ตลอดจนสรุปและร่างรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ
กรณีที่ส่วนราชการใดมีการจ้างลูกจ้างประจําจากเงินนอกงบประมาณและมีการเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลจากเงิ น นอกงบประมาณ ก็ ใ ห้ ดํ า เนิ น การตรวจสอบตามขั้ น ตอนต่ า งๆ
เช่นเดียวกับที่เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากเงินงบประมาณ โดยนําไปปรับใช้ให้เกิด
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนราชการ

- 16 ข้อสังเกต
1. ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น
- การเบิกจ่ายเกินสิทธิ หรือไม่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่การเงินและผู้มีอํานาจอนุมัติขอเบิกมีการตรวจสอบไม่เพียงพอหรือไม่ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
- การเบิกจ่ายซ้ําซ้อนในใบเสร็จ 1 ใบ เนื่องจากไม่ประทับตรายางว่าจ่ายเงินแล้วในหลักฐาน
การจ่ายเงินทุกฉบับเมื่อได้มีการจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- การจัดทําเอกสารขอเบิกในระบบ GFMIS โดยไม่มีผู้มาขอเบิกจริงและไม่มีหลักฐานการรับเงิน
จากสถานพยาบาล เนื่องจากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินรับผิดชอบงานการเงินทั้งระบบแต่เพียงผู้เดียว
และผู้มีอํานาจอนุมัติไม่ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญประกอบรายการขอเบิกว่ามีครบถ้วนและถูกต้อง
ทุกครั้งก่อนที่จะทําการอนุมัติขอเบิกเงินในระบบ GFMIS หรือมีการมอบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านให้เจ้าหน้าที่
การเงินเป็นผู้บันทึกและอนุมัติขอเบิกในระบบ GFMIS แต่เพียงผู้เดียว
- การปลอมลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามสั่งจ่ายเช็คธนาคาร เนื่องจากไม่มีมาตรการปัองกัน
และเก็บรักษาสมุดเช็คธนาคารที่ยังไม่ได้ใช้และตรายางผู้มีอํานาจลงนามในเช็คธนาคาร
- การแก้ไขจํานวนเงินในเช็คธนาคาร เนื่องจากผู้มีอํานาจลงนามในเช็คธนาคารไม่ได้ตรวจสอบ
ว่ามีการเขียนหรือพิ มพ์ จํานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรชิ ดเส้นและชิดคําว่ า “บาท” หรือ
ขีดเส้นหน้าจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินเพิ่มเติมได้
- การจ่ายเช็คไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค ทําให้ไม่สามารถควบคุมการจ่ายเช็ค
ธนาคารว่ามีรายการที่ผิดปกติหรือไม่
- เจ้าหน้าที่บัญชีไม่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของหลักฐานการจ่ายเงินก่อนบันทึก
บัญชีที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS ทําให้การบันทึกข้อมูลทางบัญชีอาจเกิดความผิดพลาดหากขั้นตอน
งานการเงินผิดพลาด ซึ่งถ้าได้มีการตรวจสอบก่อนบันทึกบัญชี อาจพบข้อผิดพลาดและแก้ไขได้ทันกาล
- ไม่มี ก ารแบ่ งแยกหน้ าที่ความรั บผิดชอบระหว่างเจ้า หน้ าที่ ก ารเงิ นและเจ้ าหน้าที่ บัญ ชี
โดยมอบหมายให้บุคคลเดียวรับผิดชอบทั้งงานการเงินและงานบัญชี ทําให้เป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต (ระบบการควบคุมภายในที่ดีกําหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างงานการเงินและงานบัญชี
เนื่องจากต้องการให้มีการสอบยันระหว่างกัน ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ)
ฯลฯ
2. ผู้ตรวจสอบภายในควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียน
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการอย่างสม่ําเสมอทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th เพื่อให้ผลการตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบของทางราชการที่เป็น
ปัจจุบัน

ภาคผนวก

