แนวทางการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2566
ทวีสิทธิ์ สมัครสมาน
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 ระยอง
1

กรอบแนวทางการบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ปี 2566
งบเบิกจ่ายในล ักษณะงบลงทุน
ิ ธิ)
(128.69 บาทต่อผูม
้ ส
ี ท

ั สว่ นอัตราต่อผู ้มีสท
ิ ธิของงบ OP-P&P-IP
คานวณตามสด
ื่ ม
งบประมาณชดเชยค่าเสอ
บริการ OP
ิ ธิ)
( 52.92 บาทต่อผู ้มีสท

ื่ ม บริการ
งบประมาณชดเชยค่าเสอ
P&P
ิ ธิ)
( 17.63 บาทต่อผู ้มีสท

ื่ ม
งบประมาณชดเชยค่าเสอ
บริการ IP
ิ ธิ)
( 58.14 บาทต่อผู ้มีสท

ิ ธิ UC
คานวณตามจานวนผู ้มีสท

ิ ธิ UC
คานวณตามจานวนผู ้มีสท

คานวณตามผลบริการ IP
(sum adjRW) ของหน่วยบริการ

รวมงบเบิกจ่ายในล ักษณะงบลงทุน
ั ว่ น OP-P&P-IP
ทีค
่ านวณตามสดส
ั ัด สป.สธ.
หน่วยบริการสงก
• ไม่น ้อยกว่า 70% จ่ายตรงให ้หน่วยบริการ
• ไม่เกิน 20% บริหารจัดการระดับจังหวัด
• ไม่เกิน 10% บริหารจัดการระดับเขต
ทงั้ 3 ระด ับ ผ่านความเห็ นชอบจาก สปสช.เขต

ั ัดอืน
หน่วยบริการสงก
่ ๆ ยกเว้น สป.สธ.
• ให ้จ่ายตรงให ้หน่วยบริการทัง้ หมด 100% ยกเว ้น
ศูนย์บริการสาธารณสุขสงั กัดกรุงเทพฯ ให ้จ่ายตรงให ้
หน่วยบริการปฐมภูม ิ ตามแผนของสานักอนามัย โดย
ผ่านความเห็นชอบจาก สปสช.เขต

ื้ จัดจ ้าง และซอ
่ มบารุงสงิ่ ก่อสร ้างและครุภัณฑ์ทเี่ สอ
ื่ มสภาพหรือถดถอยหรือเสย
ี หายจาก การให ้บริการสาธารณสุข
เพือ
่ ให ้หน่วยบริการนาเงินไป จัดหา และจัดซอ
โดยขอบเขตบริการเป็ นไปตามคาสงั่ หัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2559 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
่ นไข การ
รับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใชจ่้ ายทีเ่ กีย
่ วข ้อง และจาเป็ นต่อการสนับสนุน และสง่ เสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใชจ่้ ายอืน
่ พ.ศ.
2559 และตามทีค
่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
2

ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้องการบริหารงบค่าเสื่อม ปี 2566
❑

❑
❑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน
การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจาเป็นต่อ
การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับผู้มี
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566
คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566
3

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
ข้อ 23 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและ
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค ให้จ่ายตามรายการดังต่อไปนี้
23(1) รายการของสิง่ ก่อสร้าง ชดเชยสิ่งที่มีอยู่แล้วเพือ่ ใช้ในการบริการ หรือสนับสนุนบริการ
ผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
23(2) รายการของครุภัณฑ์ ชดเชยและซ่อมบารุงสิ่งที่มีอยู่แล้ว เพื่อใช้ในการบริการ หรือ
สนับสนุนบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
23(3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นนอกจาก (1) – (2) ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศเพิม่ เติม
4

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
ข้อ 24 ให้หน่วยบริการเก็บรักษาเงินไว้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในโครงการหรือแผนงาน
หากดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลาดาเนินการไปได้อีก 1 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2
ปีงบประมาณ
หากดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือ ให้หน่วยบริการสามารถนาเงินไป
ใช้เพื่อการปฏิบัติราชการหรือการดาเนินงานของหน่วยบริการนั้นๆ ได้
กรณีครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หน่วยบริการยังไม่ดาเนินการหรือ
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จให้ส่งเงินที่เหลือคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เว้นแต่ใน
กรณีมีเหตุจาเป็นให้แจ้งเหตุผลและความจาเป็นในการขอขยายเวลาต่อ ต่อ สปสช. พร้อม
ทั้งขออนุมัติเก็บรักษาเงินไว้จนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
5

กรอบระยะเวลาดาเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2566
สำนักงบประมำณกำกับติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบค่ำเสื่อมเหมือนกับงบลงทุน และตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีฯ ของรัฐบำล ให้เร่งรัดเบิกจ่ำยงบประมำณให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำส 1 จึงมีแผนกำรดำเนินงำนงบค่ำ
เสื่อมปี 2566 ดังนี้

สป.สธ.

ื่ มแต่ละระดับ
• สปสช.แจ ้งวงเงินค่าเสอ
ื่ มผ่านโปรแกรม
• หน่วยบริการเสนอรายการแผนค่าเสอ
• สปสช.เขต.พิจารณาอนุมัตแ
ิ ผนฯ ทุกระดับ
• โอนเงินให ้หน่วยบริการ
• ให ้หน่วยบริการเร่งรัดใชจ่้ ายงบประมาณ

(วันที่ ส.ค. 65)
(ให ้แล ้วเสร็จภายใน ต.ค.65)
(ภายใน พ.ย. 65)
(ภายใน พ.ย. 65)

รัฐนอก อื่นๆ/
เอกชน

• แจ ้ง ร่าง วงเงินทีจ
่ ัดสรรด ้วยประชากร 1 เม.ย. 65
• แจ ้งวงเงินทีจ
่ ัดสรรด ้วยประชากร 1 พ.ย. 65
• สปสช.เขต พิจารณาอนุมัตแ
ิ ผนฯ
• โอนเงินให ้หน่วยบริการ
• ให ้หน่วยบริการเร่งรัดใชจ่้ ายงบประมาณ

(วันที่ ส.ค. 65)
(ภายในวันที่ พ.ย. 65)
(ภายใน พ.ย. 65)
(ภายใน ธ.ค. 65)
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กรณี รพ.สต.ถ่ายโอน
CUP
+
รพ.สต.ถ่ำยโอน

ื่ ม
บันทึกแผนเข ้าสูร่ ะบบโปรแกรมงบค่าเสอ

สปสช.เขต พิจารณาเห็นชอบ

โอนจัดสรร
CUP

โอนจัดสรร
รพ.สต.ถ่ำยโอน
7
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ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรายการ หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.
STEP 1
STEP 2

บันทึกแจ้งการขอเปลีย่ นแปลงรายการในโปรแกรมงบค่าเสือ่ ม
แจ้งหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายการตามระดับผู้ให้ความเห็นชอบแผน
ระดับงบ
เขต 10%
จังหวัด 20%
หน่วยบริการ 70%

STEP 3
STEP 4
STEP 5

ผู้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการ
เขตสุขภาพ
สสจ.
หน่วยบริการ

สปสช.เขต รวบรวมเสนอ คทง. 5x5 ให้ความเห็นชอบ
สปสช.เขต ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลงรายการ
สปสช.เขต บันทึกอนุมัติรายการในโปรแกรม และส่งหนังสือแจ้งหน่วยบริการ
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ขั้นตอนการขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินค่าเสื่อมกรณีที่ยังไม่ดาเนินการเกิน 2 ปีงบประมาณ

(ตามประกาศ ก.สธ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงินฯ พ.ศ.2559)
กรณีดาเนินการไม่แล ้วเสร็จตาม ข ้อ 24 วรรคหนึง่ หน่วยบริการยังดาเนินการหรือดาเนินการไม่แล ้ว
เสร็จให ้สง่ เงินทีเ่ หลือคืนกองทุนฯ เว ้นแต่ในกรณีมเี หตุจาเป็ นในการขอขยายเวลา
5
1 หน่วยบริการสง่ เรือ
่ งขอขยายเวลา
สปสช.เขต รวบรวม
สง่ เรือ
่ งให ้ สปสช.สว่ นกลาง
ให ้ สปสช.เขต
2

สปสช.เขต พิจารณาอนุมัตข
ิ ยายเวลา
ได้อก
ี 1 ปี งบประมาณ

ไม่แล้ วเสร็จ
3
4

หน่วยบริการ
ดาเนินการ

แล้ วเสร็จ

มีเงินเหลือ ให ้หน่วยบริการนาเงินไปใช ้
เพือ
่ ปฏิบต
ั ริ าชการอืน
่ ๆได ้

6
สปสช.รวบรวมเสนอคณะทางาน
กลัน
่ กรองเพือ
่ เสนอเลขาธิการพิจารณา

7
เลขาธิการพิจารณา

แบบฟอร์มที่ใช้สาหรับเปลี่ยนแปลงรายการ/ขยายเวลา
การดาเนินการ
กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการ

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มเปลีย
่ นแปล
งรายการ

กรณีขอขยายเวลา
แบบฟอร์มขยายเวลา

QR CODE แบบฟอร์ม
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ติดต่อผู้ประสานงาน

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