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แนวทางการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2566

ทวีสิทธิ์ สมัครสมาน  

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 ระยอง 
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งบประมาณชดเชยคา่เสือ่ม 
บรกิาร OP

( 52.92 บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ

งบประมาณชดเชยคา่เสือ่ม  
บรกิาร IP

( 58.14 บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ

งบประมาณชดเชยคา่เสือ่ม บรกิาร
P&P

( 17.63 บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ

ค านวณตามสดัสว่นอัตราตอ่ผูม้สีทิธขิองงบ OP-P&P-IP

รวมงบเบกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ 
ทีค่ านวณตามสดัสว่น OP-P&P-IP 

หนว่ยบรกิารสงักดั สป.สธ.
• ไมน่อ้ยกวา่ 70% จา่ยตรงใหห้น่วยบรกิาร
• ไมเ่กนิ 20% บรหิารจัดการระดบัจังหวัด
• ไมเ่กนิ 10% บรหิารจัดการระดบัเขต
ท ัง้ 3 ระดบั ผา่นความเห็นชอบจาก สปสช.เขต

หนว่ยบรกิารสงักดัอืน่ๆ ยกเวน้ สป.สธ.
• ใหจ้า่ยตรงใหห้น่วยบรกิารทัง้หมด 100% ยกเวน้

ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุสงักดักรงุเทพฯ ใหจ้า่ยตรงให ้
หน่วยบรกิารปฐมภมู ิตามแผนของส านักอนามัย โดย
ผา่นความเห็นชอบจาก สปสช.เขต 

งบเบกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ
(128.69 บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ

ค านวณตามจ านวนผูม้สีทิธ ิUC
ค านวณตามผลบรกิาร IP

(sum adjRW) ของหน่วยบรกิารค านวณตามจ านวนผูม้สีทิธ ิUC

เพือ่ใหห้น่วยบรกิารน าเงนิไป จัดหา และจัดซือ้ จัดจา้ง และซอ่มบ ารงุสิง่กอ่สรา้งและครภุัณฑท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืถดถอยหรอืเสยีหายจาก การใหบ้รกิารสาธารณสขุ 
โดยขอบเขตบรกิารเป็นไปตามค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิที ่37/2559 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข  การ 
รับเงนิ การจา่ยเงนิ การรักษาเงนิ และรายการของคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง และจ าเป็นตอ่การสนับสนุน และสง่เสรมิการจัดบรกิารสาธารณสขุและคา่ใชจ้า่ยอืน่ พ.ศ. 
2559 และตามทีค่ณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตกิ าหนด 

กรอบแนวทางการบริหารจัดการค่าบรกิารทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ 
ปี 2566
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ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้องการบริหารงบค่าเสื่อม ปี 2566

❑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็นต่อ
การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559

❑ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับผู้มี
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566

❑ คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ

ข้อ 23 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและ
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค ให้จ่ายตามรายการดังต่อไปนี้

23(1) รายการของสิง่ก่อสร้าง ชดเชยสิ่งที่มีอยู่แล้วเพือ่ใชใ้นการบรกิาร หรือสนับสนุนบริการ
ผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกันโรค

23(2) รายการของครุภัณฑ์ ชดเชยและซ่อมบ ารุงสิ่งที่มีอยู่แล้ว เพื่อใช้ในการบรกิาร หรือ
สนับสนุนบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค

23(3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นนอกจาก (1) – (2) ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุประกาศเพิม่เติม
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ

ข้อ 24 ให้หน่วยบริการเก็บรักษาเงินไว้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการหรือแผนงาน 
หากด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลาด าเนินการไปได้อีก 1 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2
ปีงบประมาณ

หากด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือ ให้หน่วยบริการสามารถน าเงินไป
ใช้เพื่อการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานของหน่วยบริการนั้นๆ ได้

กรณีครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หน่วยบริการยังไม่ด าเนินการหรือ
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้ส่งเงินท่ีเหลือคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เว้นแต่ใน
กรณีมีเหตุจ าเป็นให้แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นในการขอขยายเวลาต่อ ต่อ สปสช. พร้อม
ทั้งขออนุมัติเก็บรักษาเงินไว้จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
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กรอบระยะเวลาด าเนินงานงบค่าเส่ือม ปี 2566

• แจง้ รา่ง วงเงนิทีจั่ดสรรดว้ยประชากร 1  เม.ย. 65                     (วันที ่ส.ค. 65)

• แจง้วงเงนิทีจั่ดสรรดว้ยประชากร 1  พ.ย. 65                      (ภายในวันที ่พ.ย. 65)

• สปสช.เขต พจิารณาอนุมัตแิผนฯ                                          (ภายใน พ.ย. 65)

• โอนเงนิใหห้น่วยบรกิาร                                                      (ภายใน ธ.ค. 65)

• ใหห้น่วยบรกิารเรง่รัดใชจ้า่ยงบประมาณ

รัฐนอก อื่นๆ/
เอกชน

ส ำนักงบประมำณก ำกับติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบค่ำเสื่อมเหมือนกับงบลงทุน และตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีฯ ของรัฐบำล ให้เร่งรัดเบิกจ่ำยงบประมำณให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำส 1 จึงมีแผนกำรด ำเนินงำนงบค่ำ
เสื่อมปี 2566 ดังนี้

• สปสช.แจง้วงเงนิคา่เสือ่มแตล่ะระดับ                                      (วันที ่ส.ค. 65)

• หน่วยบรกิารเสนอรายการแผนคา่เสือ่มผา่นโปรแกรม          (ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ต.ค.65)

• สปสช.เขต.พจิารณาอนุมัตแิผนฯ ทกุระดบั                               (ภายใน พ.ย. 65)

• โอนเงนิใหห้น่วยบรกิาร                                                       (ภายใน พ.ย. 65)

• ใหห้น่วยบรกิารเรง่รัดใชจ้า่ยงบประมาณ

สป.สธ.
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กรณี รพ.สต.ถ่ายโอน

บนัทกึแผนเขา้สูร่ะบบโปรแกรมงบคา่เสือ่มCUP
+

รพ.สต.ถ่ำยโอน

7

สปสช.เขต พจิารณาเห็นชอบ

โอนจัดสรร
รพ.สต.ถ่ำยโอน

โอนจัดสรร 
CUP
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ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรายการ หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.

STEP 1 บันทึกแจ้งการขอเปลีย่นแปลงรายการในโปรแกรมงบค่าเสือ่ม
STEP 2 แจ้งหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายการตามระดับผู้ให้ความเหน็ชอบแผน

STEP 3 สปสช.เขต รวบรวมเสนอ คทง. 5x5 ให้ความเห็นชอบ
STEP 4 สปสช.เขต ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติเปลีย่นแปลงรายการ
STEP 5 สปสช.เขต บันทึกอนุมัติรายการในโปรแกรม และส่งหนังสอืแจ้งหนว่ยบริการ

ระดับงบ ผู้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการ

เขต 10% เขตสุขภาพ

จังหวัด 20% สสจ.

หน่วยบริการ 70% หน่วยบริการ



ขั้นตอนการขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินค่าเสื่อมกรณีที่ยังไม่ด าเนินการเกิน 2 ปีงบประมาณ
(ตามประกาศ ก.สธ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงินฯ พ.ศ.2559)

กรณีด าเนนิการไมแ่ลว้เสร็จตาม ขอ้ 24 วรรคหนึง่ หน่วยบรกิารยังด าเนนิการหรอืด าเนนิการไมแ่ลว้
เสร็จใหส้ง่เงนิทีเ่หลอืคนืกองทนุฯ เวน้แตใ่นกรณีมเีหตจุ าเป็นในการขอขยายเวลา

สปสช.เขต พจิารณาอนุมัตขิยายเวลา
ไดอ้กี 1 ปีงบประมาณ

หน่วยบรกิาร
ด าเนนิการ

สปสช.เขต รวบรวม 
สง่เรือ่งให ้สปสช.สว่นกลาง

สปสช.รวบรวมเสนอคณะท างาน
กลัน่กรองเพือ่เสนอเลขาธกิารพจิารณา

เลขาธกิารพจิารณา

หน่วยบรกิารสง่เรือ่งขอขยายเวลา
ให ้สปสช.เขต

มเีงนิเหลอื ใหห้น่วยบรกิารน าเงนิไปใช ้

เพือ่ปฏบิตัริาชการอืน่ๆได ้

แล้วเสร็จ

ไมแ่ล้วเสร็จ

1

2

3

4

5

6

7
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แบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับเปล่ียนแปลงรายการ/ขยายเวลา

การด าเนินการ แบบฟอร์ม

กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการ

กรณีขอขยายเวลา

แบบฟอรม์เปลีย่นแปล
งรายการ

แบบฟอรม์ขยายเวลา

QR CODE แบบฟอร์ม
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ติดต่อผู้ประสานงาน

▪ พิทยา สิงห์โตทอง  โทร. 084 751 2763
▪ ทวีสิทธ์ิ สมัครสมาน โทร. 085 212 8788


