
โปรแกรมการบริหารจัดการงบค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
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บนัทึกข้อมลูรายการขอ
(หน่วยบริการ)

ส่งเข้าพิจารณาอนุมติั
(สปสช.เขต)

อนุมติัรายการในระบบ
(สปสช.เขต)

บนัทึกการด าเนินงาน
(หน่วยบริการ)
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4

พิจารณาอนุมติั
(อปสข.)

ขั้นตอนการท างาน 

บนัทึกการส่งเงินเข้าเงินบ ารงุ
(หน่วยบริการ)

6



Browser Support โปรแกรมการงบค่าเสื่อม

Google Chrome 
Versions : 68.0.3440.84 +

Firefox
Versions : 61.0.1 +



ระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

https://www.nhso.go.th



โปรแกรมการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)



User ที่ใช้งาน
โปรแกรมการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)
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Data Flow User Control โปรแกรมงบค่าเสื่อม

หน่วยบริการ

User Control

สปสช.เขต
- เพิ่มข้อมูล/บันทึก
- แก้ไข
- ลบ
- ขอเปลี่ยนแปลงรายการ
- ขอขยายระยะเวลา
- ค้นหาข้อมูล/ดูรายงาน

- เพิ่มข้อมูล/บันทึก
- แก้ไข
- ลบ
- ค้นหาข้อมูล/ ดูรายงาน
--------------------------
พิจารณา
- ผ่าน
- ไม่ผ่าน
- ให้แก้ไข
- พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ตั้งค่าระบบ
- การจัดการกรอบงบประมาณ 
- เปิด/ปิดเมนู



1. การบันทึกรายการแผนใหม่ 
หน่วยบริการ 
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Data Flow โปรแกรมงบค่าเสื่อม (หน่วยบริการ)

เลือกปีงบจัดท าแผน

ข้อมูลรายการแผนใหม่

เพ่ิมรายการใหม่

บันทึกข้อมูล

ข้อมูลรายละเอียด
รายการ

น าเข้า EXCEL

แนบไฟล์

รายละเอียดประกอบการ
พิจารณา



การบันทึกรายการแผนใหม่

1. เลือกปีงบประมาณที่ต้องการจัดท าแผน

2. - คลิกที่เมนูจัดการข้อมูล ระบบจะแสดงเมนูย่อยให้
- คลิกเลือกเมนู  “ข้อมูลรายการแผนใหม่”



การบันทึกรายการแผนใหม่

บันทึกทีละรายการ

น าเข้าข้อมูล
จาก Excel

3. การบันทึกข้อมูลรายการแผนใหม่ 
สามารถท าได้ 2 แบบ



การบันทึกรายการแผนใหม่

สามารถค้นหา
รายการมาตรฐานได้

4. รายละเอียดการบันทึกรายการแผนใหม่



การบันทึกรายการแผนใหม่

5. รายละเอียดประกอบการพิจารณา



การบันทึกรายการแผนใหม่

6. รายละเอียดแผนใหม่ เมื่อบันทึกแล้ว

จ านวนกรอบวงเงิน
ที่ได้รับ

จ านวนเงินของแผนที่
อนุมัติผ่าน อปสข.แล้ว จ านวนเงินของแผนที่

รอการอนุมัติ

งบประมาณที่ยังไม่มี
แผนรองรับ



การบันทึกรายการแผนใหม่

7. การแก้ไข / ลบ ข้อมูลแผนรายการใหม่ 
ลบรายการแผนใหม่

ทั้งหมด

แก้ไขรายละเอียด
รายการแผน

ลบรายการแผน



การบันทึกรายการแผนใหม่

8. การน าเข้าข้อมูลจากแฟ้ม Excel
ให้ใช้รูปแบบไฟล์ Excel ตามรูปแบบ
ที่ก าหนด แต่จะเป็นชื่อแฟ้มอะไรก็ได้ 



การบันทึกรายการแผนใหม่

8. การน าเข้าข้อมูลจากแฟ้ม Excel
ให้ใช้รูปแบบไฟล์ Excel ตามรูปแบบ
ที่ก าหนด แต่จะเป็นชื่อแฟ้มอะไรก็ได้ 

9. เลือกไฟล์ข้อมูล 10. กดปุ่ม upload เพื่อน าเข้า



การบันทึกรายการแผนใหม่

11. การตรวจสอบการน าเข้าข้อมูลจากแฟ้ม Excel 
กรณีเป็นรายการสีแดง คือข้อมูลไม่ครบถ้วน โปรแกรมจะน าเข้าเฉพาะรายการที่ครบถ้วนเท่านั้น

12. บันทึกข้อมูลจากแฟ้มที่น าเขา้มา

รายละเอียดข้อผิดพลาด



การบันทึกรายการแผนใหม่

12. แสดงผลน าเขา้ข้อมูลด้วย จากแฟ้ม Excel 



2. การพิจารณารายการแผนใหม่ 
โดยผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด 

(สสจ. / สปสช.)



3. การตรวจสอบผลการพิจารณารายการ
แผนใหม่ ผู้ใช้ระดับหน่วยบริการ 



การตรวจสอบผลการพิจารณารายการแผนใหม่ 

- คลิกเมนูจัดการข้อมูลระบบจะแสดงเมนูย่อย
- คลิกเมนู “ผลการพิจารณา”

กรณีมีการให้แก้ไข จะมีปุ่ม
แก้ไขให้เข้าไปแก้ไขตาม

ค าแนะน า

รายการที่ผ่านแล้ว จะไม่
สามารถแก้ไขได้



4. การขอเปลี่ยนแปลงรายการ
เฉพาะรายการที่ผ่านการอนุมัติ

โดย อปสข. แล้ว
ผู้ใช้ระดับหน่วยบริการ 



การขอเปลี่ยนแปลงรายการ

- คลิกเมนูจัดการข้อมูลระบบจะแสดงเมนูย่อย
- คลิกเมนู “ขอเปลี่ยนแปลงรายการ”

1. ต้องท าการยกเลิกรายการเดิมก่อน



การขอเปลี่ยนแปลงรายการ

การยกเลิกรายการเดิม

1. เลือกประเภทวงเงิน

2. เลือกรายการที่
ต้องการยกเลิก



การขอเปลี่ยนแปลงรายการ

การยกเลิกรายการเดิม

ระบุเหตุผลในการขอยกเลิก



การขอเปลี่ยนแปลงรายการ

การขอรายการใหม่จากการยกเลิก

บันทึกรายการที่ขอ
แทนรายการที่ยกเลิก



5. การพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ผู้ใช้ระดับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

(สสจ./สปสช.)



6. การรายงานผลการด าเนินงาน
ผู้ใช้ระดับ หน่วยบริการ 



การรายงานสถานะการด าเนินงาน หน่วยบริการ 
เมนูการจัดการข้อมูล -> รายงานสถานะการด าเนนิงาน

คลิกปุ่มเพื่อรายงาน
สถานะการด าเนินงาน



เลือกสถานะการ
ด าเนินงาน

ใส่ยอดเงินที่จัดซ้ือจัด
จ้างทั้งหมด

การรายงานสถานะการด าเนินงาน หน่วยบริการ

แนบเอกสารการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง



ส่งออกเป็น Excel 
เพ่ือจัดรูปแบบตามที่

ต้องการได้

เมนูการจัดการข้อมูล -> แบบรายงาน 

การรายงานสถานะการด าเนินงาน หน่วยบริการ 



7. การบันทึกการน าเงินบ ารุง/
จัดท าแผนใหม่



เมื่อทุกรายการจ่ายเงินเรียบร้อย
แล้วจะกลายเป็นปุ่มสีฟ้า 

เมนูการจัดการข้อมูล -> แบบรายงาน 

การบันทึกการน าเข้าเงินบ ารุง หน่วยบริการ 



การบันทึกการน าเข้าเงินบ ารุง หน่วยบริการ 



การบันทึกการน าเข้าเงินบ ารุง หน่วยบริการ

ได้แจ้งน าเข้าเงิน
บ ารุงแล้ว



8. การขอขยายระยะเวลา



เมนูการจัดการข้อมูล -> ขอขยายระยะเวลา

การบันทึกขอขยายระยะเวลา หน่วยบริการ



เมนูการจัดการข้อมูล -> ขอขยายระยะเวลา

การบันทึกขอขยายระยะเวลา หน่วยบริการ



แก้ไขหรือลบรายการ

การบันทึกขอขยายระยะเวลา หน่วยบริการ 



ผลการพิจารณา

การบันทึกขอขยายระยะเวลา หน่วยบริการ 



9. ระบบรายงานก ากับติดตาม



สรุปสถานการณ์ด าเนินการ (เงิน)



สรุปสถานการณ์ด าเนินการ (จ านวนรายการ)


