
 
 

 สรุปมติ และข้อสั่งการ 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (Chief Financial Officer : CFO) 

หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ครั้งท่ี 2/2564 
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมก่องข้าว (Video Conference) ชั้น 3 อาคารใหม่ สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

 

วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

          ด้วย คณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 7 ได้แจ้งการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 เงินกันระดับเขต/จังหวัด (ขาลง) วงเงิน 94,024,615.87 บาท โดยให้จังหวัด
พิจารณาปรับเกลี่ยเงินให้กับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ในจังหวัดขอนแก่น เพ่ือให้หน่วยบริการที่มีปัญหา
สภาพคล่องทางการเงินได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยบริการให้ดีขึ้น และงบ PP Non UC จ านวน 
52,427,222.19 บาท เป็นค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพ้ืนฐาน (กรณีสิทธิ
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สิทธิ UC) ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้รับบริการสามารถใช้บริการในหน่วยบริการสังกัด UC ได้โดยไม่มี
การเรียกเก็บเงิน โดยแจ้งผลการปรับเกลี่ยให้เขตสุขภาพที่ 7 ด าเนินการแจ้ง สปสช.พิจาณาโอนเงินให้
หน่วยบริการตามห้วงเวลาที่ก าหนด ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564   
           นอกจากนี ้จังหวัดได้กันเงิน OP Virtual account จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 จ านวน  
160,000,000 บาท ได้ด าเนินการตามจ่ายแทน CUP ตามแนวทางของจังหวัด มีเงินคงเหลือ จ านวน 
25,057,364.57 บาท เพ่ือให้พิจารณาจัดสรรคืนให้หน่วยบริการ ปิดงบประจ าปี 2564 และจัดสรรเงินกัน
ระดับจังหวัด จ านวน 9,000,000 บาท จึงไดก้ าหนดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
(CFO) หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น เพ่ือพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง และก ากับติดตามการ
บริหารประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการขึ้นในวันนี้ 
 
 

มติที่ประชุม 
 – รับทราบ 
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วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
          ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงิน
การคลัง (CFO) หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 

มติที่ประชุม 
       รับรองสรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินการคลัง (CFO) หน่วย
บริการสุขภาพ จังหวัด
ขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 สรุปสถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ณ เดือนกรกฎาคม 2564  
      1) สถานการณ์ทางการเงินหน่วยบริการในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  พบว่า ไม่มี
สถานการณ์วิกฤตทางการเงิน ระดับ 6-7 มีภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 4 จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.69
คือ รพ.พระยืน และ รพ.ภูผาม่าน ซึ่งโรงพยาบาลที่สถานการณ์การเงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้แล้วติดลบ มี
ทั้งหมดจ านวน 2 แห่ง คือ รพ.พระยืน และ รพ.ภูผาม่าน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงิน 7 
Plus score มีโรงพยาบาลที่ผ่าน จ านวนวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.บ้านไผ รพ.พล และ รพ.โคกโพธิ์ไชย 

2) การควบคุมต้นทุนบริการ Unit Cost ในจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 1 ปี 2564 พบว่าโรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ ์21 แห่ง ร้อยละ 80.70 ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 แห่ง คือ รพ.บ้านฝาง รพ.ภูเวียง รพร.กระนวน รพ.หนองนาค า 
และ รพ.โคกโพธิ์ไชย      
      3) การประเมินประสิทธิภาพโรงพยาบาลตามเกณฑ์ Total Performance Score (TPS) Virsion 3 ณ 
ไตรมาส 3/2564 พบว่า รพ.ที่ผ่านเกณฑ์และได้เกรด A ได้แก่ รพ.หนองเรือ รพ.พล รพ.โคกโพธิ์ไชย ส าหรับ
โรงพยาบาลที่ไม่ผ่าน ได้เกรด F ได้แก่ รพ.ภูเวียง รพ.ภูผาม่าน ซ่ึงขอให้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขในหัวข้อที่ไม่ผ่าน 
      4) การควบคุมก ากับแผนทางการเงิน (Planfin) ณ เดือนกรกฎาคม 2564 พบว่า รพ.ที่มีรายได้ไม่รวมงบ
ลงทุน รายได้อ่ืนและไม่รวมรายได้ UC มากกว่า ร้อยละ +-5 กว่าแผนทางการเงิน จ านวน 17 แห่ง แต่มีรายได้
ต่ ากว่าแผนทางการเงิน จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ รพ.บ้านฝาง รพ.อุบลรัตน์ รพ.หนองสองห้อง รพ.ชนบท และ รพ.
โนนศิลา ส าหรับค่าใช้จ่ายมากกว่าแผน ร้อยละ +-5 จ านวน 8 แห่ง แต่มี โรงพยาบาลที่มีรายจ่ายมากว่า  

มติที่ประชุม 
 – รับทราบ 
 
 

 

 
- ขอให้ รพ./ รพ.สต. มีการ
จัดท าแผน และก ากับติดตาม  
และจัดท าแผนให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
แผนเงินบ ารุง  
- สรุปวิเคราะห์ และวางแผน
การใช้จ่าย ให้มีการบูรณาการ
จัดซื้อจัดจ้าง/ การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ในรูปแบบโซน 
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วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ 
แผนทางการเงิน (Planfin) จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ รพ.ขอนแก่น รพ.หนองเรือ รพ.ชุมแพ รพ.รพ.เปือยน้อย รพ.
พล รพ.แวงน้อย รพ.หนองสองห้อง รพ.เขาสวนกวาง รพ.ภูผาม่าน รพ.สิรินธรฯ และ รพ.ซ าสูง 
          5) สถานการณ์เงินบ ารุง รพ.สต.จังหวัดขอนแก่น จ านวน 248 แห่ง ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูลเกณฑ์  
คงค้างเดือนกรกฎาคม 2564 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 รพ.สต.ยังไม่ส่งงบทางการเงิน จ านวน 4 แห่ง รพ.สต.
หนองบัว อ.บ้านฝาง รพ.สต.บ้านแดง อ.บ้านฝาง รพ.สต.ในเมือง อ.เวียงเก่า และ รพ.สต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า 
โดยภาพรวม รพ.สต.จังหวัดขอนแก่น ไมม่ีเงินบ ารุงคงเหลือต่ ากว่า 150,000 บาท มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่
ในระดับที่ไม่มีความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามมี รพ.สต.ที่มีเงินบ ารุงคงเหลือ อยู่ระหว่าง 150,000 ถึง 200,000 
บาท จ านวน 7 แห่ง ร้อยละ 2.82 ได้แก่ รพ.สต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ รพ.สต.หนองมะเขือ อ.พล รพ.สต.ทุ่งชมพู อ.
ภูเวียง รพ.สต.วังแสง รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย รพ.สต.โนนพะยอม อ.ชนบท และ รพ.สต.กระนวน อ.ซ าสูง 
 

4.2 แนวทางการบริหารกองทุน UC และการปรับเกลี่ยเงินกันบริหารระดับเขต/จังหวัด เขตสุขภาพที่ 7 
ปีงบประมาณ 2565 และงบกองทุนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           ด้วย คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 
2564 และครั้งที่ 10/2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เห็นชอบแนวทางการบริหารการจัดสรรเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ปรับเกลี่ยประมาณการรายรับเงินเหมาจ่ายรายหัว
ส าหรับค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพ้ืนฐาน และ
ค่าบริการผู้ป่วยใน ซึ่งมีการกันเงินตามเกณฑ์ของ สป.สธ. และจัดสรรภายใต้เงื่อนไขของ สป.สธ. (Step ladder 
และการก าหนดค่า K) โดยปรับลดค่าแรงด้วยข้อมูลงบบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ข้อมูลประมวลผลจากกอง
เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป.สธ. โดยสรุป ดังนี้  
          1) การกันเงินเพื่อปรับเกลี่ย 7,500 ล้านบาท ดังนี้ 

 บริหารระดับประเทศ 300 ล้านบาท โดยด าเนินการภายในไตรมาส 4 
 บริหารระดับเขต 3,200 ล้านบาท (กันไว้ปรับเกลี่ยได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ในไตมาส 3) 
 ปรับเกลี่ย 4,000 ล้านบาท (ใช้ 300 ล้านบาท ใช้ปิดประกันรายรับเมื่อสิ้นปีงบประมาณ) 
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วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ 
          2) การประกันรายรับหน่วยบริการ ร้อยละ 92 ของยอดประกันปี 2564 
          3) จัดสรรเงินกันเพื่อบริหารระดับเขต  

 การช่วยเหลือ Fixed cost เขตละ 50 ล้านบาท 
 จัดสรรตามสัดส่วนวงเงินที่ช่วยเขตอ่ืน วงเงิน 520 ล้านบาท 
 ช่วยตามวงเงิน NWCที่ติดลบ (Q4Y2563) โดย คิดสัดส่วน 50:50 ตาม NWC ลดลง 

กับช่วยตามสัดส่วน รพ.ระดับ M1, M2 และ F1 
 สัดส่วนจ านวนประชากร (วงเงินส่วนที่เหลือหลังช่วย NWC) 

      โดยวงเงินบริหารระดับเขต 3,200 ล้านบาท วงเงินแต่ละเขตไม่ให้เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าที่จัดสรรปี 2564 
ทั้งนี้ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 7 ได้รับจัดสรรเงินที่กันไว้ปรับเกลี่ยระดับเขต/จังหวัด ตามเงื่อนไขที่ก าหนด จ านวน
รวม 283,150,466 บาท และได้คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (Chief Financial Officer : 
CFO) เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบจัดสรรให้แต่ละจังหวัด ตาม
เงื่อนไขรายละตามแผนภาพ นี้ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 – รับทราบ 
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วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* กันเงินไว้บริหารระดับเขต เพื่อปรับเกลี่ยภายใน ไตรมาส 3/65 จํานวน 42,000,000 บาท 
** จังหวัดขอนแก่น ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 94,024,615.87 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 
 – รับทราบ 
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วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา   
5.1 แนวทางการปรับเกลี่ยเงินกันบริหารระดับเขต/จังหวัด และงบกองทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
    จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 
       ด้วย คณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 7 ได้แจ้งการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2565 ปรับเกลี่ยวงเงินระดับเขต/จังหวัด ตามเงื่อนไขที่ก าหนด จ านวนรวม 94,024,615.87 บาท 
งบค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพ้ืนฐาน (กรณีสิทธิอ่ืนๆที่ไม่ใช่สิทธิ UC) และให้
พิจารณาการกันงบ OP Virtual Account จังหวัดขอนแก่น จึงได้ร่างแนวทางการจัดสรรรปรับเกลี่ยเงินดังกล่าว 
ให้แก่หน่วยบริการในสังกัด สป.สธ.ในจังหวัดขอนแก่น รายละเอียด ดังนี้ 
      1) เงินกันบริหารระดับเขต/จังหวัด ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 94,024,615.87 บาท ได้รับจัดสรรตามมติ 
CFO เขตสุขภาพท่ี 7 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564  โดยใช้ข้อมูลทางการเงิน เดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
           1.1 จัดสรรให้กับโรงพยาบาลที่ NWC ติดลบ ณ เดือนกรกฎาคม 2564  
                 ตามจ านวนเงินที่ติดลบจริง 2 รพ. คือ รพ.พระยืน และรพ.ภูผาม่าน จ านวน 1,822,377.74 บาท 
           1.2 จัดสรรสนับสนนุโรงพยาบาลตามสัดส่วน ระดับ M1 M2 F1  
                 จ านวน 11,822,727.27 บาท 
           1.3 จัดสรรตามสัดส่วนส่วนต่างประมาณการรายรับ OP/PP/IP หลังปรับลดค่าแรง และ 
                 รวมเงินเติมตามเกณฑ์ฯ ปี 2564-2565 จ านวน 26,832,625.76 บาท  
           1.4  จัดสรรตามประมาณการรายรับเงิน OP PP IP หลังปรับลดค่าแรง ปี 2565 
                 จ านวน 53,546,885.10 บาท 
 

มติที่ประชุม 
 – รับทราบ 
 – เห็นชอบตามเสนอแนวทาง
จัดสรรให้หน่วยบริการสังกัด 
สปสธ.ในจังหวัดขอนแก่น โดยกัน
เงิน CF จังหวัด จ านวน 
14,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ดังนี้  
1) ไว้จัดสรรเพื่อช่วยโรงพยาบาล
ที่มีความเสี่ยงทางการเงิน และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในไตรมาส 
3/2565 จ านวน 9,000,000 บาท  
2) จัดสรรเพื่อให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ใช้
ในการด าเนินงานขับเคลื่อนตาม
นโยบายด้านสาธารณสุข ปี 2565 
จ านวน 5,000,000 บาท 
 

 
- มอบกลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 
1) สรุปแจ้งผลการปรับ
เกลี่ยให้ส านักงานเขต
สุขภาพที่ 7 ภายในวันที่ 
13 กันยายน 2564 เพ่ือ
ด าเนินการแจ้งโอนให้
โรงพยาบาลที่ได้รับจัดสรร
ต่อไป 
2) แจ้งประมาณการ
รายรับงบเหมาจ่ายรายหัว
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ 2565 และ
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้โรงพยาบาลใน
สังกัด สป.สธ.ในจังหวัด
ขอนแก่น ทุกแห่ง 
ด าเนินการจัดท าแผน 
Planfin/ แผนเงินบ ารุง 
ปีงบประมาณ 2565 
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วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ 
        แนวทางการปรับเกลี่ย ระดับจังหวัด ให้กับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ในจังหวัดขอนแก่น เอกสารหมายเลข 1 

 จัดสรรตามสัดส่วน NWC ที่ติดลบ  
 จัดสรรตามสัดส่วนจ านวน รพ. M1, M2, F1 
 จัดสรรตามส่วนต่าง เงิน OP PP IP ปี 2564 และ 2565 ที่ลดลง  
 จัดสรรตามประมาณการรายรับเงิน OP PP IP หลังปรับลดค่าแรง ปี 2565  
 กันเป็น CF จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         หมายเหตุ จังหวัดขอนแก่นได้กันเงิน CF ระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในส่วนข้อที่ 1.4 จัดสรร
ตามประมาณการรายรับเงิน OP PP IP หลังปรับลดค่าแรง จ านวน 14,000,000 บาท พิจารณาจัดสรรให้กับ
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงทางการเงิน โรงพยาบาลที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังดีเด่น และพัฒนางาน
ที่เก่ียวข้องตามนโยบาย 

        2) จัดสรรเงินสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ส าหรับประชากรสิทธิอ่ืน (Non UC) ปีงบประมาณ 2565 
วงเงิน 52,427,222.19 บาท ตามจัดสรรตามสัดส่วนประชากรสิทธิอ่ืน (Non UC) ณ 1 เมษายน 2564 โดยจัดสรรให้
หน่วยบริการนอกสังกัด จ านวน 2 แห่ง คือ รพ.ศรีนครินทร์ มข. และ รพ.ค่ายศรีพัชรินทร รวม 1,573,432.61 บาท 
คงเหลือจัดสรรให้หน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. จ านวน 50,853,789.58 บาท เอกสารหมายเลข 2 
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วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ 
        3) การกันเงิน OP Virtual Account เพ่ือตามจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แทน CUP กรณีส่งต่อ อุบัติเหตุ/
ฉุกเฉินในจังหวัด และส่งต่อนอกจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 กันเงิน Virtual account โดยค านวณจากประมาณ
การจ่ายชดเชย ปี 2564 หักเงินกันตามสัดส่วนรายรับ OP Step ladder แต่ละ CUP จ านวนรวมทั้งสิ้น 140 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ตามจ่าย OP Refer นอกจังหวัด 20 ล้านบาท และ ตามจ่าย OP Refer/OP AE ใน
จังหวัด 120 ล้านบาท เอกสารหมายเลข 3 
        4) จัดสรรค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับหน่วยบริการในพ้ืนที่กันดาร และพ้ืนที่เสี่ยงภัย ประเภท รพท./รพศ.
ระดับ ก (งบ Hardship) ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลชุมแพ ได้รับจัดสรรงบ จ านวน 5,178,140.02 บาท 

         สรุปแผนการโอนเงินเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2565  
         

รายการ ครั้งท่ี 1  ไม่เกิน 31 ต.ค.64 ครั้งท่ี 2 ไม่เกิน 31 ม.ค.65 
1. ค่าบริการผู้ป่วยนอกท่ัวไป ร้อยละ 50 ของตัวเลขรายรับ

ปี 2565 
ร้ อ ยละ  50  ขอ งตั ว เ ลข
รายรับปี 2565 

2. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ส าหรับพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 50 ของตัวเลขรายรับ
ปี 2565 

ร้ อ ยละ  50  ขอ งตั ว เ ลข
รายรับปี 2565 

3.ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับหน่วยบริการใน
พื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

สปสช.โอนเงินให้หน่วยบริการ
ครบตามตัวเลขที่ ได้รับการ
ปรับเกลี่ย 

 

4. เงินบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด สปสช.โอนเงินให้หน่วยบริการ
ครบตามตัวเลขที่ ได้รับการ
ปรับเกลี่ย 

 

5. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ส าหรับบริการพื้นฐาน กรณีสิทธิอื่นๆ (PP 
Non UC) 

สปสช.โอนเงินให้หน่วยบริการ
ครบตามตัวเลขที่ ได้รับการ
ปรับเกลี่ย 
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 5.3 การปรับเกลี่ยเงินกัน UC ที่บริหารระดับประเทศ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2564  
        ตามมติคณะกรรมการก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วย
บริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ระดับประเทศ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
เห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารเงินที่กันไว้ปรับเกลี่ยระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2564 ซึ่ งเขตสุขภาพที่ 7 
ได้รับจัดสรร 2 รายการ คือ ครั้งที่ 1 จัดสรรให้ทุกเขตสุขภาพ เขตๆ ละ 10,000,000 บาท ครั้งที่ 2 (ได้เพ่ิมเติม
จากงบฯ ส่วนของผู้ตรวจราชการ) จ านวน 5,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  
เ พื ่อพิจารณาจัดสรรให้หน่วยบริการช่วยสภาพคล่องและผลกระทบจากผลงานลดลง และเพิ ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน ดังนั้น มติ CFO เขตสุขภาพที่ 7 ได้พิจารณาเห็นชอบจัดสรร
เงินให้แต่ละจังหวัดตามเงื่อนไขสัดส่วนประมาณการรายรับ OP PP IP หลังปรับลดค่าแรงปีงบประมาณ 
2564 โดยจังหวัดขอนแก่นได้รับการจัดสรรเงิน ครั้งที่ 1 จ านวน 3,777,400 บาท ครั้งที่ 2 จ านวน 
1,876,479.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,653,879.20 บาท ดังนี้ 
                ผลการปรับเกลี่ยเงินระดับประเทศ เขตสุขภาพท่ี 7 ปีงบประมาณ 2564 
       ครั้งที่ 1 จ านวน 10,000,000 บาท                           ครั้งที่ 2 จ านวน 5,000,000 บาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 – รับทราบ 
 – เห็นชอบตามเสนอแนวทาง
จัดสรรให้หน่วยบริการสังกัด 
สปสธ.ในจังหวัดขอนแก่น 

– มอบเลขา CFO ด าเนินการ 
ดังนี้  
1. แจ้งส านักงานเขตสุขภาพท่ี 
7  โอนเงินให้หน่วยบริการ 
ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 
2. แจ้ง รพท./รพช. โซนใต้ 
ตรวจสอบรับรองค่าใช้จ่ายที่
ได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์
สมุนไพร และค่าสิ่งส่งตรวจจาก 
รพ.พล ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 
2564 ที่ได้ช่วยสนับสนุนชดเชย
ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบ
เหมาจ่าย จ านวน 
1,876,479.20 บาท  
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       เสนอข้อมูลจัดสรรเงินกัน UC ที่บริหารระดับประเทศ ของจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 
       1. ส่วนที่ 1 จ านวน 3,777,400 บาท พิจารณาจัดสรรให้หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ในจังหวัดขอนแก่น 
ทุกแห่ง ตามสัดส่วนประมาณการรายรับงบ OP PP IP หลังปรับลดค่าแรง ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
                    
 
                                                                                    * หมายเหตุ ได้ด าเนินการแจ้ง 
                                                                                      ส านักงานเขตสุขภาพที่ 7 เรียบร้อย 
                                                                                      แล้วเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 
 
                                                                                       
                                                                                       
 
       2. ส่วนที่ 2 จ านวน 1,876,479.20 บาท พิจารณาจัดสรรให้ รพ.พล เต็มจ านวน เพื่อสนับสนุน
ชดเชยค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย ที่โรงพยาบาลในโซนใต้ค้างช าระ จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,969,180 บาท ณ 
31 สิงหาคม 2564 สรุปค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 

 ค่าเวชภัณฑ์สมุนไพร      จ านวน    840,215 บาท  
 ค่าสิ่งส่งตรวจ              จ านวน  1,128,965 บาท             

       หมายเหตุ รพ.ชนบท ได้รับจัดสรรตามเกณฑ์ กรณีช่วยหน่วยบริการที่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
และมีแนวโน้มจะเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินในไตรมาส 4/2564 จ านวน 1,457,900 บาท (สป.แจ้ง
โอนตรงให้หน่วยบริการ) 
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5.2 การปรับเกลี่ยงบ OP Virtual Account จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 ที่เหลือจ่ายชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์ 
     ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (Chief Financial Officer : CFO) หน่วยบริการสุขภาพ 
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบให้กันเงินแบบบัญชีเสมือน (Virtual 
account) จากงบเหมาจ่าย OP ตามสัดส่วนประมาณการรายรับ ปี 2564 ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ใน
จังหวัด ประจ าปี 2564 ส าหรับตามจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ อุบัติเหตุ/ฉุกเฉินใน
จังหวัด จ านวน 149 ล้านบาท และกรณีส่งต่อนอกจังหวัด (OP Refer) จ านวน 20 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 169 ล้าน
บาท ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้แจ้งกันเงินดังกล่าวไว้ที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส าหรับการหัก
ช าระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจ า 
    งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้
ด าเนินการรวบรวม/ตรวจสอบเอกสารค่าบริการทางการแพทย์ที่หน่วยบริการต่างๆ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (สิงหาคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2564) และแจ้งโอนเงิน ชดเชย
ค่าบริการฯ ให้หน่วยบริการที่เรียกเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเงินกันผู้ป่วยนอกในจังหวัด จ านวน 
34,057,364.57 บาท (สามสิบสี่ล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) จึงเห็นควรพิจารณา
จัดสรรเงินคงเหลือดังกล่าว คืนหน่วยบริการเพ่ือปิดบัญชี ประจ าปี 2564 โดยจัดสรรเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
    1) จัดสรรให้กับโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงทางการเงิน โรงพยาบาลที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง
ดีเด่น และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องตามนโยบาย จ านวน 9,000,000 บาท เงื่อนไขจัดสรร ดังนี้ เอกสารหมายเลข 4 

 การพัฒนาตามเกณฑ์ TPS V.3 ไตรมาส 3 ปี 2564  
 TPS เกรด A และ B  

 ข้อมูลโรงพยาบาลที่ม ีNWC ติดลบ ณ สิงหาคม 2564 
 ข้อมูลสถานการณ์ทางการเงินสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 

 จัดสรรตามสัดส่วนประมาณการรายรับหลังหักเงินค่าแรง OP PP IP ปี 2564 
    2) จัดสรรเพ่ือบริหารจัดการภาระค่าใช้จ่ายค่ายา (ยาที่ รพ.ขอนแก่นผลิต และยาส าเร็จรูปไม่รวมยา Refer) 
ค่าเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ค่า lab และค่าจ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ระหว่าง รพช./ รพท. ในจังหวัดขอนแก่น กับ รพ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นข้อมูลขอรับการสนับสนุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2559 - 2564  (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2564) แบบเหมาจ่าย จ านวน 25,057,364.57 บาท 

มติที่ประชุม 
 – รับทราบ 
 – เห็นชอบตามเสนอแนวทาง
จัดสรรให้หน่วยบริการสังกัด 
สปสธ.ในจังหวัดขอนแก่น 
 – ส าหรับกรณี รพ.ลูกข่าย
ขอรับการสนับสนุนยา/วชย./
lab และรายการที่เกี่ยวข้อง 
ในปีงบประมาณ 2565 ขอให้
ด าเนินการขอรับการ
สนับสนุนยา เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 
Lab และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามระเบียบ และ
แนวทางที่คณะกรรมการ
ก าหนด และให้หน่วยบริการ
ลูกข่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายคืน
ให้ รพ.ขอนแก่น ตามมูลค่าที่
ขอรับการสนับสนุน เพ่ือไมใ่ห้
เกิดภาระค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
อีก 
 

 
– มอบเลขา CFO ด าเนินการ 
ดังนี้  
1. แจ้ง สปสช.เขต 7 
ขอนแก่น โอนเงินให้หน่วย
บริการ ภายในวันที่ 10 
กันยายน 2564 
2. แจ้ง รพท./รพช.ทุกแห่ง 
ตรวจสอบรับรองค่าใช้จ่ายที่
ได้รับการสนับสนุนจากแม่
ข่าย รพ.ขอนแก่น ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2559-2564 
ตามท่ีได้ช่วยสนับสนุน
งบประมาณให้แก่ รพ.
ขอนแก่น เพ่ือชดเชยภาระ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ให้การ
สนับสนุนกับโรงพยาบาลลูก
ข่าย ในจังหวัดขอนแก่น แบบ
เหมาจ่าย จ านวน 
25,057,364.57 บาท 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 31 ตุลาคม 2564  
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5.4 แนวทางการบริหารจัดการค่ายาที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่นสั่งซื้อจากโรงพยาบาล
ขอนแก่น  
         สืบเนื่องจากการสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่  1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ในประเด็นการตรวจราชการ Functional based 
ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล ได้มีข้อเสนอแนะตามประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ/นิเทศงาน
หัวข้อการตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแผนเงินบ ารุงของหน่วยบริการฯ ในเรื่องโรงพยาบาล
ชุมชนมีการซื้อยา/ขอรับการสนับสนุนยาจากโรงพยาบาลขอนแก่น พบว่า ยังมีการบริหารจัดการค่ายายังไม่
เป็นไประเบียบที่ก าหนด โดยมติคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (CFO) จังหวัดขอนแก่น จึง
มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ตามประเด็นต่อไปนี้ 

 ให้ทบทวนและจัดท ากรอบบัญชีรายการยาที่โรงพยาบาลชุมชนจ าเป็นต้องใช้เพ่ือ 
ประกอบการเบิก-จ่าย และเรียกเก็บค่ายา  

 ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการยา และการจ่ายค่ายาให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

           ดังนั้น เพ่ือให้การหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับการ
สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา Lab และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอเสนอทางการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
             1. มอบเลขา CFO จังหวัดขอนแก่น 

 แต่งตั้งคณะท างานย่อย (พบส.ที่เก่ียวข้อง) ก าหนดหน้าที่และบทบาท  
- ให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกรอบรายการยา/วชย./lab ที่จะขอรับการ

สนับสนุนจาก รพ.ขอนแก่น 
- ก าหนดหลักการ/เงื่อนไข กรอบรายการประเภทวัสดุที่จะขอรับการสนับสนุน 

และจ่ายคืนอย่างไร ? 
 

มติที่ประชุม 
 – รับทราบ 
 – เห็นชอบตามเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานตามเงื่อนไขท่ีเสนอ และ
ให้ก าหนดกรอบรายการยาให้
ชัดเจน และข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ก าหนดวิธีการตามจ่ายที่ชัดเจน 
รูปแบบทวนการสอบทานหนี้  และ
ให้จัดท าค าสั่ง แต่งตั้ง คกก.เพ่ือให้
โรงพยาบาลถือปฏิบัติเป็นไปตาม
แนวทางเดียวกัน 
 

 
– มอบเลขา CFO ก ากับ
ติดตาม และด าเนินการตาม
แนวทางการด าเนินงานที่
เสนอ  
– ประสานผู้เกี่ยวข้อง และ
ก าหนดจัดประชุมคณะท างาน
เพ่ือขับเคลื่อนงาน 
1. กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข และ 
งานการเงินและบัญชี ศึกษา
แนวทางการปฏิบัติงาน 
2. งานตรวจสอบภายในและ
งานประกันสุขภาพ 
ด าเนินการท าแบบฟร์อม
เป็นไปตามระเบียบ  
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             2. พบส. ที่เก่ียวข้องทบทวน&เสนอกรอบรายการที่จะขอรับการสนับสนุนจาก รพ.ขอนแก่นได้/  
เงื่อนไขท่ีจะตามจ่าย ภายในต้นปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ 

 ระบุรายการที่จะให้เบิก/จ่ายได้ 
 เงื่อนไขการสั่งจ่ายของผู้สั่งจ่าย รพ.ขอนแก่น 
 กรอบปริมาณท่ีจะจ่ายแต่ละคราว 

3. งานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ด าเนินการ 
 จัดท าแนวทาง/ขั้นตอนวิธีการขอรับการสนับสนุนฯ 
 ออกแบบฟอร์ม & เอกสาร ในการขอรับการสนับสนุน และการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามมูลคา่

ที่ขอรับการสนับสนุน 
 ก าหนดกรอบแนวทางการทวนสอบหนี้ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน และการจ่ายเงินฯ 

             4. ก าหนดหน่วยงานที่เป็นผู้ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบค่าใช้จ่าย/หนี้ ได้แก่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

แนวทางปฏิบัติ การเบกิจ่ายเงินสนับสนุน ค่ายา วชย. LAB 

หนังสือของ รพช. ถึง รพ.ขอนแก่น เพ่ือ... 
1. ขอรับสนับสนุน......................   2. ส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 

รพท./รพช. รับยา วชย. LAB 

ให้ตรวจรบัและรบัรู้เป็นพัสดุสนับสนุน 

รพ.ขก. จ่ายยา วชย. LAB 

แจ้งมูลค่าการสนับสนุน พร้อม 

แบบขอรับเงินบํารุงสนับสนุนแบบจ่ายขาด 

รพท./รพช.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนตามหนังสือแจ้งของ รพ.ขก. 
(ไม่ต้องทําเอกสารจัดซ้ือจัดจ้าง) 



-14- 

วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ เพื่อทราบ และพิจารณา   
     6.1 การกํากับติดตามและเฝ้าระวังทางการเงินการคลังของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ในจังหวัด
ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 
           ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ให้ความส าคัญในการก ากับติดตามในเรื่องของสถานการณ์การเงินการ
คลังของหน่วยบริการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 
           1) สรุปวิเคราะห์เสนอในที่ประชุม กวป. โดยมีการวิเคราะห์เป็นรายหน่วยบริการ  

 หน่วยบริการมีปัญหาประเด็นปัญหาในเรื่องใด โดยเฉพาะตามดัชนีชี้วัด จากผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเกณฑ์ Total Performance Score  

           2) ขับเคลื่อนการด าเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (Chief Financial 
Officer : CFO) หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการ
คลัง (พปง.) ซึ่งจะให้เน้นย้ าประเด็นดังต่อไปนี้ 

 แผนเงินบ ารุงส าหรับในทุกหน่วยบริการ (รพ./รพ.สต.) ซึ่งต้องวางแผนการท าแผนบ ารุงให้
สอดคล้องกับการด าเนินจริง สามารถปรับแผนได้ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ส่วน
ใหญ่หน่วยบริการไม่มีแผนที่ทันสมัย และมีการใช้จ่ายเกินกว่าแผนเงินบ ารุงที่ขออนุมัติไว้  

 หน่วยบริการต้องด าเนินการตามระบบควบคุมภายใน ซึ่งงานตรวจสอบภายใน ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด จะเป็นผู้ประเมินโดยใช้เครื่องมือการตรวจประเมินภายใน 5 มิต ิ(EIA) 
ขอให้หน่วยบริการให้ความส าคัญ และด าเนินการตามเกณฑ์การตรวจประเมินผลที่ก าหนด 

            3) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ของ สปสช. ให้ก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหา และก ากับติดตามหน่วยบริการที่ได้รับสนับสนุนงบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตาม
กรอบและห้วงเวลาที่ก าหนด เนื่องจาก สปสช.จะให้คืนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหากไม่สามารถด าเนินการ
ได้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการนั้นๆ 
 

มติที่ประชุม 
 – รับทราบ 
 – เห็นชอบตามเสนอ  
 – ขอให้ทีมผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ก ากับติดตาม 
วิเคราะห์ปัญหาตามเกณฑ์ TPS 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่
ประเมินผลได้เกรด F ขอให้
ด าเนินการโดยเร่งด่วน จัดท า
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการเงิน
การคลัง ช่วยเหลือกันระหว่าง
โรงพยาบาล ในการแก้ไขปัญหา
ด้านการเงินการคลังของหน่วย
บริการไม่ให้เกิดวิกฤตทางการเงิน  

 
– มอบเลขาคณะกรรมการ 
CFO จังหวัด ด าเนินการ และ
ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ร่วมใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– มอบกลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข ก ากับ
ติดตาม ประเมินผลงบลงทุนฯ
ให้เป็นตามกรอบการด าเนินงาน
และห้วงเวลาที่ก าหนด 
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6.2 โรงพยาบาลพล เสนอขออนุมัติใช้เงินกองทุน OP Virtual จังหวัดขอนแก่น เพื่อจ่ายชดเชยค่า
ตรวจเอกเรย์คอมพิวเตอร์พิเศษ (CT Scan) กรณี เป็นหน่วยรับตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 
ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น 
      น าเสนอโดย : นายแพทย์ประวีร์ ค าศรีสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพล 
           ด้วย โรงพยาบาลพล ได้พัฒนาศักยภาพการในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Service Plan 
Stroke จังหวัดขอนแก่น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการด้านโรคหลอดเลือดสมอง ของ 
Node Stroke Fast Track จังหวัดขอนแก่น คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 2565 เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอพล และอ าเภอใกล้เคียง ได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น ทั้งนี้ โรงพยาบาลพลได้
ด าเนินการเปิดศูนย์ CT Scan และเริ่มให้บริการตรวจพิเศษ CT Scan แล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็น
ต้นมา  
             ดังนั้น จึงเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุนผู้ป่วยนอก จังหวัดขอนแก่น (OP Virtual 
Account) เพ่ือจ่ายชดเชยค่าตรวจพิเศษ CT Scan กรณี เป็นหน่วยรับตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 
ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น ส าหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการประจ า สังกัด 
สป.สธ. ในจังหวัดขอนแก่น ตามที่แพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่นสั่งตรวจวินิจฉัย และมีนัดติดตาม
ผลการรักษา เพ่ือลดการรอคอยคิวในการตรวจ CT โดยขอรับชดเชยค่าบริการตรวจในอัตราจ่ายค่าตรวจ 
CT ตามแนวทางข้อตกลงของจังหวัดที่ก าหนด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 – รับทราบ 
 – เห็นชอบตามเสนอ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
– มอบเลขาคณะกรรมการ 
CFO จังหวัด ด าเนินการ
ตรวจสอบและจ่ายชดเชยตาม
ข้อมูลที่เรียกเก็บ ตามข้อตกลง
ของจังหวัดขอนแก่นเป็นราย
เดือน 
– ให้โรงพยาบาลท าหนังสือแจ้ง
รายละเอียดเพ่ิมเติมรูปแบบการ
จัดบริการตรวจ CT เพ่ือแจ้งให้
จังหวัดทราบ และพิจารณา
อนุมัติ ในล าดับต่อไป 
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วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ 
6.3 แนวทางการสนับสนุนงบ Fixed Cost สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล ปีงบประมาณ 2565 
           คณะกรรมการ CFO จังหวัดขอนแก่น เสนอขอให้ด าเนินการที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
           1) ขอให้แจ้งวงเงินจัดสรรรายปี งบ Fixed Cost สนับสนุนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ที่จะต้อง
ใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข และงบประมาณงบด าเนินงาน (หมวด 300) ที่ สสอ.ได้รับจัดสรร 
ประจ าปี เพ่ือโรงพยาบาลจะได้ทราบจ านวนเงินส่วนต่างที่ต้องโอนเงินเพ่ิมเติมให้กับส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ 
           2) ขอให้ทบทวนวงเงินจัดสรรงบ Fixed Cost สนับสนุนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอใหม่ 
สืบเนื่องจากมีการก าหนดวงเงินจัดสรรในภาพรวม 7,800,000 บาท นี้มาเป็นเวลา 3 ปี แล้ว 
           3) ขอให้แจ้งแนวทางการการสนับสนุนงบ Fixed Cost ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.) เป็นประจ าทุกปี ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขแนวทางใดๆ เพ่ือจะได้ไม่เกิด
ความสับสนในการปฏิบัติ 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 – รับทราบ  
 – เห็นชอบตามเสนอ  
 

 
– มอบกลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้ง
จัดสรรงบ Fixed Cost ส าหรบั 
สสอ. ประจ าปีงบประมาณ 
2565 และให้ทบทวนปรับปรุง
วงเงินสนับสนุน Fixed Cost  
 
– มอบกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบ 
Fixed Cost ส าหรับ รพ.สต.ให้
โรงพยาบาลทราบ และ
ด าเนินการเป็นปีๆ ไป  

 

  ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
                                                                                                                                                           นางสาวพรรทิภา ทองเกลียว สรุปรายงานการประชุม 

                                                                                                      นางธัญญา อุพลเถียร ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                                                                                                                   นางสุจรรยา ทั่งทอง รับรองรายงานการประชุม 
 
 


