
ค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2566 



1. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 37/2559  เรื่องค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนและ
ส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขและค่ำใช้จ่ำยอื่น ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ สั่ง ณ 5 
กรกฎำคม 2559

2. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรรักษำเงิน และ
รำยกำรของค่ำใช้จ่ำย ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขและค่ำใช้จ่ำย 
พ.ศ. 2559

3. ประกำศกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ ส ำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ปีงบระมำณ พ.ศ. 2565 และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขกำรรับค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร พ.ศ.2564

4. มติที่ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ของหน่วยบริกำร
สังกัด ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขระดับประเทศ [คณะกรรมกำรฯ 7x7] ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 
เมษำยน 2565
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ความเป็นมา/กฎหมาย/ ระเบยีบ/ มตทิีเ่กีย่วขอ้ง



ความเป็นมา/กฎหมาย/ ระเบยีบ/ มตทิีเ่กีย่วขอ้ง



ความเป็นมา/กฎหมาย/ ระเบยีบ/ มตทิีเ่กีย่วขอ้ง
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รายงานผลการด าเนินงาน
งบค่าบริการทางการแพทยท่ี์เบิกจ่ายในลกัษณะงบลงทุน 

ปีงบประมาณ 2565



รายงานสรปุสถานการณ์ด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทยท่ี์เบิกจ่ายในลกัษณะงบลงทุน
สงักดั สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565
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ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2565

งบ UC % จ ำนวน % งบ UC % จ ำนวน % งบ UC % จ ำนวน %

กำฬสินธ์ุ 84,053,983.07 741 - 0.0 - - 17,463,291.07 20.78 40 5.4 66,590,692.00 79.2 701 94.6

ขอนแก่น 175,120,706.72 867 - 0.0 - - 69,174,731.26 39.50 81 9.3 105,945,975.46 60.5 786 90.7

มหำสำรคำม 81,467,207.74 602 - 0.0 - - 10,878,377.30 13.35 21 3.5 70,588,830.44 86.6 581 96.5

ร้อยเอ็ด 125,322,014.35 578 - 0.0 - - 51,630,945.17 41.20 54 9.3 73,691,069.18 58.8 524 90.7

รวม 465,963,911.88 2,788 - 0.0 - - 149,147,344.80 32.01 196 7.0 316,816,567.08 68.0 2,592 93.0

จังหวัด
งบประมำณ

UC รวม

จ ำนวน

รำยกำร

รวม

ยังไม่ด ำเนินกำร ก ำลังด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว

งบประมำณ UC จ ำนวนรำยกำร งบประมำณ UC จ ำนวนรำยกำร งบประมำณ UC จ ำนวนรำยกำร



รายงานสรปุสถานการณ์ด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทยท่ี์เบิกจ่ายในลกัษณะงบลงทุน
รฐันอกสงักดั/เอกชน ปีงบประมาณ 2565
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ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2565

งบ UC % จ ำนวน % งบ UC % จ ำนวน % งบ UC % จ ำนวน %

ขอนแก่น 30,103,718.97 49 1,577,028.72 5.2 1 2.04 27,710,226.69 92.05 40 81.6 816,463.56 2.7 8 16.3

มหำสำรคำม 3,778,502.11 3 - 0.0 - - 3,778,502.11 100.00 3 100.0 - 0.0 - 0.0

ร้อยเอ็ด 2,598,669.61 10 - 0.0 - - - - - 0.0 2,598,669.61 100.0 10 100.0

รวม 36,480,890.69 62 1,577,028.72 4.3 1 1.61 31,488,728.80 86.32 43 69.4 3,415,133.17 9.4 18 29.0

งบประมำณ UC จ ำนวนรำยกำรจังหวัด
งบประมำณ

UC รวม

จ ำนวน

รำยกำร

รวม

ยังไม่ด ำเนินกำร ก ำลังด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว

งบประมำณ UC จ ำนวนรำยกำร งบประมำณ UC จ ำนวนรำยกำร



รายงานสรปุสถานการณ์ด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทยท่ี์เบิกจ่ายในลกัษณะงบลงทุน
รฐันอกสงักดั/เอกชน ปีงบประมาณ 2565

8ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2565

ล ำดับ จังหวัด หน่วย ช่ือรำยกำร จ ำนวน งบ UC สมทบ รวมเงิน สถำนะ หมำยเหตุ

1 ขอนแก่น รพ.จิตเวชขอนแก่น

ราชนครินทร์

อาคารพักขยะ 1 1,577,028.72 102,871.28 1,679,900.00 ยังไม่ด าเนินการ โรงพยาบาลฯ ได้ประชุมคณะกรรมการราคากลางรอบท่ี 1 ไปแล้ว และ

จะประชุม คร้ังท่ี 2 ภายในอาทิตย์ท่ี 2 เดือนตุลาคม ท่ีจะถึงน้ี  ล่าช้า

เน่ืองจาก โรงพยาบาลฯ ได้เปล่ียนงานโครงสร้างชนิดฐานรากตอกเสา 

คอร. จากเสาเข็มเจาะแห้งขนาด 0.35 ม ยาว  12.00 ม. เป็น เสาเข็ม 

คอร.ส่ีเหล่ียมตัน ขนาด 0.26x0.26x12.00 ม.  ซ่ึงรับน้ าหนักความ

ปลอดภัยได้เท่ากัน คือ 35ตัน/ต้น  เพ่ือให้เวลาก่อสร้างสอดคล้องกันงวด

งานงวดเงิน และสถานท่ีก่อสร้าง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจากกองแบบแผน ได้ดู

พ้ืนท่ีก่อสร้างจริงแล้ว ขณะน้ีได้แก้ไขแบบแปลน และ ประมาณราคา

ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จะได้ด าเนิการประชุมคณะกรรมการราคากลาง  /

 ประกาศเชิญชวนภายในเดือน ตุลาคม 2565  ต่อไป
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ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2566 
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• คกก.เขตสขุภาพ จัดท าแผนฯ  สง่ สปสช.เขต

• ใหจั้ดสรรใหเ้ฉพาะ รพช. และ รพ.สต.

• สปสช.เขต พจิารณาอนุมัตแิผนฯ

สป.สธ. 10% 
ระดบัเขต

• คณะกรรมการวางแผนและประเมนิผลระดับจังหวดั (กวป.) จัดท าแผนฯ  
สง่ สปสช.เขต

• ใหจั้ดสรรใหเ้ฉพาะ รพช. และ รพ.สต.

• สปสช.เขต พจิารณาอนุมัตแิผนฯ

สป.สธ. 20% 
ระดบัจังหวดั

• คณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดับอ าเภอ (คปสอ.) จัดท าแผน
ฯ  สง่ผา่น สสจ. เห็นชอบ

• สปสช.เขต พจิารณาอนุมัตแิผนฯ

สป.สธ. 70% 
ระดบั CUP

• หน่วยบรกิาร จัดท าแผนฯ สง่ สปสช.เขต

• สปสช.เขต พจิารณาอนุมัตแิผนฯ
สงักดัอืน่ๆ(รัฐนอก/เอกชน)

กรอบแนวทางการบรหิารจดัการงบคา่เสือ่ม ปีงบ 2566



วงเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (สังกัด สป.สธ.)

จังหวัด 2562 2563 2564 2565 2566

กำฬสินธ์ุ 87,605,455.47 89,765,281.83 87,419,654.06 84,053,983.07 92,049,194.86

ขอนแก่น 173,072,182.80 174,811,047.08 171,224,298.08 175,120,706.72 177,537,366.43

มหำสำรคำม 83,135,811.29 81,725,860.15 84,132,986.95 81,467,207.74 87,013,963.94

ร้อยเอ็ด 115,108,347.01 114,796,914.23 113,689,039.91 125,322,014.35 125,077,383.02

รวม 458,921,796.57 461,099,103.29 456,465,979.00 465,963,911.88 481,677,908.25

งบประมำณหลังปรับเกล่ีย

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2565
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ตารางวงเงินจัดสรรงบค่าเสื่อม สังกัด สปสธ.
ปีงบประมาณ 2566 เขต 7 ขอนแก่น (ปรับเกลี่ยแล้ว)

จังหวัด
วงเงิน70%

ระดับหน่วยบริการ
วงเงิน20%
ระดับจังหวัด

วงเงิน10%
ระดับเขต

รวม

กาฬสินธ์ุ 64,127,151.58 18,322,043.28 9,600,000.00 92,049,194.86

ขอนแก่น 124,084,618.32 35,452,748.11 18,000,000.00 177,537,366.43

มหาสารคาม 61,013,690.24 17,432,482.91 8,567,790.79 87,013,963.94

ร้อยเอ็ด 87,949,075.68 25,128,307.34 12,000,000.00 125,077,383.02

รวม 337,174,535.82 96,335,581.64 48,167,790.79 481,677,908.25

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2565



สง่เรือ่งขอขยายเวลา 1-31 กรกฎาคม

สรปุผล
เงนิเหลอืจา่ย
(หลังเบกิจา่ยแลว้)

พรอ้มแนบไฟลใ์นระบบ

คนืเงนิกองทนุ
สปสช.
o ดอกเบีย้
o คา่ปรับ
หนว่ยบรกิาร
ประสงคจ์ะคนื
▪ ไมด่ าเนนิการ

หน่วยบรกิาร
ท าแผนตัง้ตน้
ก.ค. 65

เบกิจา่ย
ใหแ้ลว้เสร็จ
ไมเ่กนิ

30 ก.ย. 66

หมายเหต ุ: เมือ่เบกิจา่ยครบทกุรายการ ใหส้รปุรายงานระดับ CUP โดยผูบ้รหิารลงนาม สง่ให ้สสจ. เพือ่รวบรวมสง่ สปสช.เขตผา่นระบบ

แจง้
วงเงนิจรงิ

และปรับแผน
10 ส.ค. 65

V25651020_1840
ขออนุุมัติ
ผอ.สปสช.
ภายใน

30 ต.ค. 65

พมิพแ์ผน
ลงนามและ

สง่แผนไมเ่กนิ
31 ส.ค. 65

คกก.
พจิารณา
กลั่นกรอง
แผนไมเ่กนิ

23 ก.ย. 65

เป้าหมาย
ด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 1 ปี งบประมาณ

สิน้สดุ
30 ก.ย. 67

สสจ.ตรวจ ยนืยันแผน

บนัทกึ-ปรบัแผน
ก.ค. - ส.ค. 65

Timeline สงักดั สป.สธ. ปีงบประมาณ 2566

CFO
เขตสขุภาพ
ไมเ่กนิ

15 ก.ย. 65

แจง้สว่นกลาง
โอนเงนิภายใน
31 ต.ค. 65

ไมป่รบัแผน

หากยงัไม่
ด าเนนิการใหป้รบั
เกลีย่ในสว่น
10% , 20%

ระหวา่งด าเนนิการอาจมดีอกเบีย้ , คา่ปรับเกดิขึน้
รายงานผลการด าเนนิงานและแนบไฟลใ์นเว็บไซต์

ปรับแผน
ครัง้ที ่1

1-31 ม.ีค. 66

ปรับแผน
ครัง้ที ่2

1-31 ธ.ค. 66



การโอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2566

ตามที่คณะกรรมการ 7x7 ในการประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 มีมติ
เห็นชอบรูปแบบการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับ 
สอน. และ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไป อบจ. ซึ่งในขณะนี้ สปสช. ก าลังเร่ง
ด าเนินการปรับโปรแกรมเพื่อรองรับการเบิกจ่ายให้แก่ รพ.สต. ที่ถ่ายโอน

16
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แผนงานและรูปแบบการก ากับติดตามงบค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 

ปีงบประมาณ 2566



รอบการส่งหนังสือติดตามและเร่งรัด ในปีงบประมาณ 2566

ไตรมำสที่ 1 ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2565
ไตรมำสที่ 2 ไม่เกินวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565

ไตรมำสที่ 3 ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภำคม 2565
ไตรมำสที่ 4 ไม่เกินวันที่ 31 สิงหำคม 2565



เงื่อนไขการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2566 (จากมติคณะท างาน 5x5) 

1. กรณีผ่านไป 3 เดือนและสถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ งบในส่วนระดับเขต 
(10%) และระดับจังหวัด (20%) สามารถปรับเกลี่ยในระดับเขตและระดับ
จังหวัดได้ตามความจ าเป็น

2. ไม่ให้มีการปรับเปลี่ยนแผน ยกเว้น กรณีที่มีงบอื่นทดแทนแล้วเท่านั้น
3. การปรับเปลี่ยนแผนและการขอขยายเวลาการด าเนินงานทุกกรณี ให้ด าเนินการ

โดยผ่านความเห็นชอบจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และให้แจ้งเขต
สุขภาพที่ 7 รับทราบทุกครั้ง

19



เงื่อนไขการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2566

4. ช่วงเวลาปรับเปลี่ยนแผน
- ครั้งที่ 1 วันที่ 1-31 มีนาคม  (ไม่เกินไตรมาส 2 ในปีงบประมาณแรก)
- ครั้งที่ 2 วันที่ 1-31 ธันวาคม (ไม่เกินไตรมาส 1 ในปีงบประมาณที่สอง)

* หากมีการขอเปลี่ยนแปลงนอกช่วงเวลาดังกล่าว
และเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนให้พิจารณาเป็นรายกรณีไปเท่านั้น *

5. ช่วงเวลาการขอขยายเวลาการด าเนินงาน
- ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม ของทุกปี
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ผูป้ระสานงาน สปสช. เขต 7 ขอนแกน่

นายณฐัพล ชยัศริถิาวรกลุ

email : nhso7.c4@nhso.go.th , nattapol.c@nhso.go.th
เบอร์โทร :  092-281-2610

นกัวชิาการหลกัประกนัสขุภาพ

กลุม่ภารกจิสนบัสนนุและก ากบัตดิตามประเมนิผลกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ

งานทีร่บัผดิชอบ :  
- งำนบริหำรงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน
- Help Desk งำนชดเชยค่ำบริกำร e-Claim
- งำนบริหำรกำรชดเชยค่ำบริกำรสำธำรณสุข : กองทุนผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
(OPAE) และ กองทุนค่ำใช้จ่ำยสูง (HC)
- งำนบริหำรกำรชดเชยค่ำบริกำรสำธำรณสุข : เจ็บป่วยฉุกเฉิน โรงพยำบำลเอกชน (UCEP) 
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