
การประชุมหน่วยบรกิาร
ในสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

งบค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
(ค่าเสื่อม)

ปีงบประมาณ 2566
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กรอบการน าเสนอ
• ระเบยีบและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วข้อง
• รายงานผลการด าเนินงาน งบค่าบรกิารทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ
ปีงบประมาณ 2565
•การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน งบค่าบรกิารทาง
การแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ ปีงบประมาณ 2566
•แผนงานและรูปแบบการก ากับติดตาม ในปีงบประมาณ 2566
•ประเด็นหารอืเพื่อเตรยีมด าเนินการในปงีบประมาณ 2567



1. ระเบยีบและขอ้บังคับทีเ่กีย่วข้อง

3
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เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เง่ือนไข
การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและ

รายการ
ของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นต่อการ

สนับสนุน
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสขุและ

เรื่องค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นต่อ
การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ
สั่ง ณ วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
ท่ีเก่ียวข้องค าส่ังหัวหน้าคณะรกัษาความสงบ

แห่งชาติท ี๓๗/๒๕๕๙ 

ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข



5



6



7



8



9



2. รายงานผลการด าเนินงาน
งบค่าบรกิารทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบ

ลงทุน
ปีงบประมาณ 2565
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2. รายงานสรุปสถานการณ์ด าเนินงานงบค่าบรกิารทาง
การแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สังกัด สป.สธ. 
ปีงบประมาณ 2565 (ไม่เกิน30 กันยายน 2566)

98.1 97.1 96.6 95.7 94.7 94.5 93.5 93.2 92.9 92.9
90.1 90.0

85.0

90.0

95.0

100.0

12 สงขลา 08 อุดรธานี 07 ขอนแก่น 10
อุบลราชธานี

02 พิษณุโลก 04 สระบุรี 06 ระยอง 01 เชียงใหม่ 11
สุราษฏร์ธานี

03 นครสวรรค์ 09
นครราชสีมา

05 ราชบุรี

จังหวัด งบประมาณ
UC รวม

จ านว
น

รายกา
ร
รวม

ยังไม่ด าเนินการ ก าลังด าเนินการ ด าเนินการแล้ว
งบประมาณ UC จ านวน

รายการ
งบประมาณ UC จ านวน

รายการ
งบประมาณ UC จ านวน

รายการ
งบ UC % จ านว

น
% งบ UC % จ านว

น
% งบ UC % จ านว

น
%

กาฬสินธ์ุ 84,053,983.0
7

741 - 0.0 - - 7,530,949
.86

8.9
6

4 0.5 76,523,03
3.21

91.
0

737 99.
5

ขอนแก่น 175,120,706.
72

867 - 0.0 - - 31,882,20
5.72

18.
21

47 5.4 143,238,5
01.00

81.
8

820 94.
6

มหาสารค
าม

81,467,207.7
4

602 - 0.0 - - 7,403,032
.30

9.0
9

6 1.0 74,064,17
5.44

90.
9

596 99.
0

ร้อยเอ็ด 125,322,014. 577 - 0.0 - - 38,260,55 30. 39 6.8 87,061,45 69. 538 93.ข้อมูล ณ วันท่ี 3 
กุมภาพันธ ์2566



3. การด าเนินงานงบค่าบรกิารทางการแพทย์
ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ

ปีงบประมาณ 2566

12
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กรอบแนวทางการบรหิารจัดการงบค่าบรกิารทาง
การแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะ   งบลงทนุ ปีงบประมาณ 
2566
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วงเงินค่าเสื่อมของหน่วยบรกิาร 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)

กรอบแนวทางการบรหิารจัดการงบค่าเสื่อม ปีงบ 2566
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ไม่
ผ่าน

หน่วย
บรกิาร

จัดท าแผน
กรอกข้อมูลเขา้
โปรแกรม
จัดการแผน

สสจ. พิจารณาใน
ระบบเบื้องต้น

ผ่านเห็นชอบ
คปสอ. 

หน่วย
บรกิาร
จัดซื้อ
จัดหา

หน่วยบรกิาร
คยีข์อ้มูล
รายงานผล

แจ้งผล

สปสช.
โอนเงิน

เสนอ 
อปสข./5x5
เพื่อทราบ

ผ่า
น

อนุ
มัติ

คณะท า
งาน

พจิารณ
า

สปสช. 
พจิารณ

า

ไม่
อนุมั
ติ

รฐั
สังกั
ด

สป.ส
ธ.รฐันอก

สังกัด
สป.สธ./
เอกชน สปสช.เขต 

รวบรวม
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

CFO เขตสุขภาพ
ที ่7

พิจารณา
กล่ันกรอง

V25660
111

** ท้ัง 3 
ระดับ **

กรอบแนวทางการจัดท าแผนงบค่าบรกิารทาง
การแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน ปี 2566 สปสช.เขต 7 ขอนแก่น
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ตารางวงเงินจัดสรรงบค่าเสื่อม สังกัด สป.สธ. 
ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล ณ วันท่ี 11 
มกราคม 2566

จังหวัด
วงเงิน70%
ระดับหน่วย
บรกิาร

วงเงิน20%
ระดับจังหวัด

วงเงิน10%
ระดับเขต รวม

กาฬสินธ์ุ 64,127,151.58 18,322,043.28 9,161,021.65 91,610,216.51 

ขอนแก่น 124,084,618.32 35,452,748.11 17,726,374.04 177,263,740.47 

มหาสารคาม 61,013,690.24 17,432,482.91 8,716,241.44 87,162,414.59 

รอ้ยเอ็ด 87,949,075.68 25,128,307.34 12,564,153.66 125,641,536.68 

รวม 337,174,535.82 96,335,581.64 48,167,790.79 481,677,908.25 
โอนเงินวันที ่9 
มกราคม 2566

อยู่ระหว่างขอ
ปรบัแผน
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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 สังกัด สป.สธ./อบจ. 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
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สถานะการโอนเงินงบประมาณ

สังกัดและกลุ่มงบประมาณ วันโอนเงิน หมายเหตุ

ภาครัฐสังกัด สป.สธ. / อบจ. (20%,70%) 9 มกราคม 2566

ภาครัฐสังกัดอื่นและภาคเอกชน (100%) 9 มกราคม 2566

ภาครัฐสังกัด สป.สธ. / อบจ. (10%) รอโอนเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างพิจารณาแผน

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 
กุมภาพันธ ์2566



รายงานผลการด าเนินงาน
งบค่าบรกิารทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบ

ลงทุน
ปีงบประมาณ 2566
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รายงานสรุปสถานการณ์ด าเนินงานงบค่าบรกิารทางการแพทย์
ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สังกัด สป.สธ./อบจ. 
ปีงบประมาณ 2566 (ไม่เกิน 30 กันยายน 2567)

9.6

1.2 0.9 0.7 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

08 อุดรธานี 04 สระบุรี 03 นครสวรรค์ 07 ขอนแก่น 12 สงขลา 09 นครราชสีมา 02 พิษณุโลก 01 เชียงใหม่ 05 ราชบุรี 10 อุบลราชธานี 11 สุราษฏร์ธานี

จังหวัด งบประมาณ
UC รวม

จ านว
น

รายกา
ร
รวม

ยังไม่ด าเนินการ ก าลังด าเนินการ ด าเนินการแล้ว
งบประมาณ UC จ านวน

รายการ
งบประมาณ UC จ านวน

รายการ
งบประมาณ UC จ านวน

รายการ
งบ UC % จ านว

น
% งบ UC % จ านว

น
% งบ UC % จ านว

น
%

กาฬสินธ์ุ 82,449,194.8
6

599 1,398,943
.99

1.7 41 6.84 80,736,65
0.87

97.
92

554 92.
5

313,600.0
0

0.4 4 0.7

ขอนแก่น 159,537,366.
43

775 64,869,37
2.59

40.
7

538 69.4
2

93,611,91
4.17

58.
68

224 28.
9

1,056,079.
67

0.7 13 1.7

มหาสารค
าม

78,446,173.1
5

679 44,986,06
4.96

57.
3

388 57.1
4

33,460,10
8.19

42.
65

291 42.
9

- 0.0 - 0.0

113,077,383. 526 75,755,41 67. 339 64.4 36,971,96 32. 186 35. 350,000.0 0.3 1 0.2
ข้อมูล ณ วันท่ี 3 
กุมภาพันธ ์2566
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จ านวน รพ.สต. สังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2566

จังหวัด จ านวน (หน่วยบริการ)

กาฬสินธุ์ 51

ขอนแก่น 248

มหาสารคาม 128

ร้อยเอ็ด 229

รวม 656

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 
กุมภาพันธ ์2566
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จ านวนรายการและงบประมาณทีไ่ด้รบัการจัดสรร 
(จังหวัดขอนแก่น)

ปี
งบประมาณ

จ านวน
รพ.สต.

จ านวน
รายการ

งบประมาณ
UC

เงินสมทบ
รวม

งบประมา

ณ

หมายเหตุ

2565 186 501 35,130,208.18 1,341,145.82 36,471,354.00 
โอนผ่าน 
CUP

2566 202 566 34,624,063.34 285,214.66 34,909,278.00 
โอนตรง
รพ.สต.

รวม 224 1,067 69,754,271.52 1,626,360.48 71,380,632.00 

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2566 ยังรอการอนุมัติระดับจังหวัด (ไม่เกินร้อยละ 
10)   ข้อมูล ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ ์2566



4. แผนงานและรูปแบบการก ากับติดตาม
งบค่าบรกิารทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบ

ลงทุน
ปีงบประมาณ 2566

24
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เง่ือนไขการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2566 

1.กรณผี่านไป 90วัน! หลังจากหน่วยบรกิารได้รบัเงิน
งบประมาณ และยังอยู่ในสถานะ          ”ยังไม่ได้ด าเนินการ”
งบระดับเขต (10%) และ งบระดับจังหวัด (20%)                     
จะถกูพิจารณาปรบัเกลีย่เพื่อใช้งานตามความจ าเป็น ใน
ระดับเขตและระดับจังหวัดต่อไป (สังกัด สป.สธ. และ อบจ.)

1.ขอความรว่มมือหน่วยบรกิารไม่ปรบัแผนในการด าเนินการ 
ยกเว้น กรณทีีม่งีบอ่ืนทดแทนแล้วเท่าน้ัน! และขอให้ปรบั
แผนตามช่วงเวลาทีก่ าหนด (ทุกสังกัด)
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เง่ือนไขการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2566 
3. ช่วงเวลาในการปรบัแผน (ทุกสังกัด)

- ครัง้ที ่1 วันที ่1-31 มนีาคม  (ไม่เกินไตรมาส 2 ใน
ปีงบประมาณแรก) 

- ครัง้ที ่2 วันที ่1-31 ธันวาคม (ไม่เกินไตรมาส 1 ใน
ปีงบประมาณทีส่อง)

* หากมกีารขอปรบัแผนนอกช่วงเวลาดังกล่าว และเป็นเรื่อง
จ าเป็นเรง่ด่วน ใหพ้จิารณาเป็นรายกรณไีป เท่าน้ัน *

4. ช่วงเวลาการขอขยายเวลาการด าเนินงานช่วงวันที ่1-31 
กรกฎาคม (ทุกสังกัด)

กรณเีกิน 1 ปีงบประมาณ แต่ไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ ไม่
ต้องท าเรื่องขอขยายเวลา โดยขอให้รายงานผลการด าเนินการใน
ระบบตามรอบทีก่ าหนด
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เง่ือนไขการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2566 
5. ล าดับขั้นตอนการสง่เรื่องหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

-กรณภีาครฐัสงักัด สป.สธ. : รพ.สต. 🡪  หน่วยบรกิารแม่ข่าย 🡪
สสจ. 🡪

CFO เขตสขุภาพที ่7 🡪  สปสช.7 ขก.

-กรณภีาครฐัสงักัด อบจ. : รพ.สต. 🡪  อบจ. 🡪  หน่วยบรกิารแม่
ข่าย 🡪  สสจ. 🡪

CFO เขตสขุภาพที ่7  🡪   สปสช.7 ขก.

-กรณภีาครฐัสงักัดอ่ืนและภาคเอกชน :  หน่วยบรกิารแม่ข่าย 🡪  
สปสช.เขต 7 ขอนแก่น
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ครบก าหนด 90 วัน หลังจากหน่วยบรกิารได้รบั
งบประมาณ (สป.สธ./อบจ.)

ประเภทงบประมาณ วันโอนเงิน วันครบก าหนด

ภาครัฐสังกัด สป.สธ. / อบจ. (20%) 9 มกราคม 2566 9 เมษายน 2566

ภาครัฐสังกัด สป.สธ. / อบจ. (10%) อยู่ระหว่างการพิจารณาแผน

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 
มกราคม 2566
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สถานนะการด าเนินการ “ระบบจัดการบรหิารจัดการงบ
ค่าเสื่อม”

”ยังไม่ได้ด าเนินการ”

1. จัดท าแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว
3. ท าสัญญาเรยีบรอ้ย

4. ตรวจรบัเรยีบรอ้ย
5. เบกิจ่ายเงินแล้ว

งบ 10% และ 20% ด าเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 90 วัน 
หลังจากได้รบังบประมาณ

ขอขยายเวลาในการ
ด าเนินการ

กรณทีีจ่ าเป็นเท่าน้ัน!

ไม่ให้ขยายเวลา
ทุกกรณี
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รอบการส่งหนังสือติดตามและเรง่รดั ในปีงบประมาณ 
2566

ไตรมาสที ่1 ไม่เกินวันที ่30 พฤศจิกายน 2565
ไตรมาสที ่2 ไม่เกินวันที ่28 กุมภาพันธ์ 

2566
ไตรมาสที ่3 ไม่เกินวันที ่31 พฤษภาคม 

2566
ไตรมาสที ่4 ไม่เกินวันที ่31 

สิงหาคม 2566
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รอบการรายงานในระบบ (ก าหนดการตัดข้อมูล)
รอบที ่1 วันศุกรท์ี ่7 ตุลาคม 2565 ด าเนินการ
แล้ว
รอบที ่2 วันศุกรท์ี ่2 ธันวาคม 2565 ด าเนินการ
แล้ว
รอบที ่3 วันศุกรท์ี ่3 กุมภาพันธ์ 2566 ด าเนินการ
แล้ว
รอบที ่4 วันศุกรท์ี ่3 เมษายน 2566 เตรยีม
ด าเนินการ
รอบที ่5 วันพฤหัสบดทีี ่2 มิถุนายน 2566
รอบที ่6 วันศุกรท์ี ่2 สิงหาคม 2566

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 
กุมภาพันธ ์2566
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5. ประเด็นหารอื
เพื่อเตรยีมด าเนินการในปีงบประมาณ 2567



5.1. การเตรยีมโครงสรา้งส าหรบั
การจัดท าแผนในปีงบประมาณ 2567
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ไม่
ผ่าน

หน่วย
บรกิาร

จัดท าแผน
กรอกข้อมูลเขา้
โปรแกรม
จัดการแผน

สสจ. พิจารณาใน
ระบบเบื้องต้น

ผ่านเห็นชอบ
คปสอ. 

หน่วย
บรกิาร
จัดซื้อ
จัดหา

หน่วยบรกิาร
คยีข์อ้มูล
รายงานผล

แจ้งผล

สปสช.
โอนเงิน

เสนอ 
อปสข./5x5
เพื่อทราบ

ผ่า
น

อนุ
มัติ

คณะท า
งาน

พจิารณ
า

สปสช. 
พจิารณ

า

ไม่
อนุมั
ติ

รฐั
สังกั
ด

สป.ส
ธ.รฐันอก

สังกัด
สป.สธ./
เอกชน สปสช.เขต 

รวบรวม
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

CFO เขตสุขภาพ
ที ่7

พิจารณา
กล่ันกรอง

V25660
111

** ท้ัง 3 
ระดับ **

กรอบแนวทางการจัดท าแผนงบค่าบรกิารทาง
การแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน ปี 2566 สปสช.เขต 7 ขอนแก่น
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หารอื : ล าดับการพิจารณาและจัดท าแผน ปีงบประมาณ 
2566

เง่ือนไข : การบรหิารแผนงบประมาณของ รพ.สต. ถ่ายโอน (สปสช. ยงัก ากับติดตามผา่นหน่วยบรกิารแม่ข่าย)

หน่วย
บรกิาร

สังกัด อปท.

สสจ.

หน่วย
บรกิาร 
สังกัด 
สป.สธ.

CFO เขต
สุขภาพ

สปสช. เขต 
7 คณะท างาน

งบค่าเสื่อม

คปสอ.



37

หารอื : ล าดับการพิจารณาและจัดท าแผน ปีงบประมาณ 
2567

เง่ือนไข : การบรหิารแผนงบประมาณของ รพ.สต. ถ่ายโอน (สปสช. ยงัก ากับติดตามผา่นหน่วยบรกิารแม่ข่าย)

หน่วย
บรกิาร

สังกัด อปท.

สสจ.

หน่วย
บรกิาร 
สังกัด 
สป.สธ.

CFO เขต
สุขภาพ

สปสช. เขต 
7

คปสอ. ?
คณะท างาน
งบค่าเสื่อม



5.2. คณะท างานงบค่าบรกิารทางการแพทย์
ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ เขต 7 ขอนแก่น

ส าหรบัจัดท าแผน งบประมาณปี 2567
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รายชื่อคณะท างาน ตามค าสั่ง สปสช. ที ่41/2565
เรื่องแต่งต้ังคณะท างานงบค่าบรกิารทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ 
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บทบาทหน้าที่
1. พิจารณากล่ันกรองแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ของ
หน่วยบริการทุกสังกัดในพื้นท่ี (รวมถึงรายการท่ีขอเปล่ียนแปลงรายการ) ให้สอดคล้อง
กับปัญหาของพื้นท่ี   ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง
และจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
พ.ศ.๒๕๕๙  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณน้ันๆและพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ หรือระเบียบของหน่วยงานน้ัน  ก่อนเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต ๗ ขอนแก่น เพื่ออนุมัติ

2. ติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนของ สปสช.และการเบกิจ่าย ให้เป็นไปตามแผนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนด

3. วางแผนการควบคมุก ากับ และประเมินผลการด าเนินงานในหนว่ยบริการ
4. รายงานผลการด าเนินงานให้ ส านักงานฯและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและ
แก้ไขตามความเหมาะสม
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ประชุมงบค่าเสื่อม ครัง้ที ่5/2565  (พิจารณา
งบประมาณปี 2566)

วันที ่22 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุมดอกคณู
โรงแรมเจรญิธานี
ขอนแก่น
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ประชุมงบค่าเสื่อม ครัง้ที ่6/2565  (พิจารณา
งบประมาณปี 2566)

วันที ่9 ธันวาคม 2565
ณ ห้องประชุมส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 7 ขอนแก่น และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์





44

Note


	Slide 1: การประชุมหน่วยบริการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  งบค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)  ปีงบประมาณ 2566
	Slide 2:  กรอบการนำเสนอ
	Slide 3: 1. ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10: 2. รายงานผลการดำเนินงาน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
	Slide 11: 2. รายงานสรุปสถานการณ์ดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565 (ไม่เกิน30 กันยายน 2566)
	Slide 12: 3. การดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566
	Slide 13: กรอบแนวทางการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ   งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566
	Slide 14: วงเงินค่าเสื่อมของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2566
	Slide 15: กรอบแนวทางการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ปีงบ 2566
	Slide 16: กรอบแนวทางการจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน ปี 2566 สปสช.เขต 7 ขอนแก่น
	Slide 17: ตารางวงเงินจัดสรรงบค่าเสื่อม สังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2566
	Slide 18: Timeline สังกัด สป.สธ./อบจ. ปีงบประมาณ 2566
	Slide 19: สถานะการโอนเงินงบประมาณ
	Slide 20: รายงานผลการดำเนินงาน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566
	Slide 21: รายงานสรุปสถานการณ์ดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สังกัด สป.สธ./อบจ. ปีงบประมาณ 2566 (ไม่เกิน 30 กันยายน 2567)
	Slide 22: จำนวน รพ.สต. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2566
	Slide 23: จำนวนรายการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (จังหวัดขอนแก่น)
	Slide 24: 4. แผนงานและรูปแบบการกำกับติดตาม งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566
	Slide 25: เงื่อนไขการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566 
	Slide 26: เงื่อนไขการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566 
	Slide 27: เงื่อนไขการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566 
	Slide 28: ครบกำหนด 90 วัน หลังจากหน่วยบริการได้รับงบประมาณ (สป.สธ./อบจ.)
	Slide 29: สถานนะการดำเนินการ “ระบบจัดการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม”
	Slide 30: รอบการส่งหนังสือติดตามและเร่งรัด ในปีงบประมาณ 2566
	Slide 31: รอบการรายงานในระบบ (กำหนดการตัดข้อมูล)
	Slide 32
	Slide 33: 5. ประเด็นหารือ เพื่อเตรียมดำเนินการในปีงบประมาณ 2567
	Slide 34: 5.1. การเตรียมโครงสร้างสำหรับ การจัดทำแผนในปีงบประมาณ 2567
	Slide 35: กรอบแนวทางการจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน ปี 2566 สปสช.เขต 7 ขอนแก่น
	Slide 36: หารือ : ลำดับการพิจารณาและจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2566
	Slide 37: หารือ : ลำดับการพิจารณาและจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2567
	Slide 38: 5.2. คณะทำงานงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เขต 7 ขอนแก่น สำหรับจัดทำแผน งบประมาณปี 2567
	Slide 39:  รายชื่อคณะทำงาน ตามคำสั่ง สปสช. ที่ 41/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
	Slide 40: บทบาทหน้าที่
	Slide 41: ประชุมงบค่าเสื่อม ครั้งที่ 5/2565  (พิจารณางบประมาณปี 2566)
	Slide 42: ประชุมงบค่าเสื่อม ครั้งที่ 6/2565  (พิจารณางบประมาณปี 2566)
	Slide 43
	Slide 44: Note

