เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทําการไปรษณีย์ชั้น 3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393

สปสช.5.41/ว.354
12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุม“ชี้แจงระบบข้อมูลแจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผังบัญชี สป.สธ.”
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกแห่ง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลรัฐนอก สป.สธ.ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย - กําหนดการประชุม

จํานวน 1 ฉบับ

ด้วย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมโครงการทบทวนและชี้แจงระบบติดตาม
ข้อมูลแจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจ
ข้อมูลในระบบรายงานการโอนเงินและสามารถอ่านรายงานการโอนเงินที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันพัฒนา ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น
ในการนี้ สํ านั กงานหลั กประกั นสุ ขภาพแห่ งชาติ เขต 10 อุ บลราชานี จึ งขอเรี ยนเชิ ญ บุ คลากรใน
หน่วยงานสังกัดของท่าน ดังนี้
1. โรงพยาบาล : จนท.บัญชีการเงินและ หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพหรือผูแ้ ทน รวม 2 คน
2. เขตตรวจ/สสจ. : จนท.บัญชีการเงิน/หน.กลุ่มงานประกัน/ตัวแทน CFO จังหวัด รวม 3 คน
เข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 5 ในวันที่ 16-17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.
นครราชสีมา โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ท างเว็บไซต์ https://ubon.nhso.go.th/seminar/
ภายในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 และ โปรดติดต่อสํารองที่พักเอง ที่ โรงแรมสีมาธานี โทร 044-213100 Fax
: 044-213120 https://www.simathani.com สําหรับเอกสารการประชุมขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลด
และ ปริ้นมาจากหน่วยงาน ก่อนเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมให้เบิกจากงบประมาณต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่ อโปรดอนุ เคราะห์ ให้ บุ คลากรในหน่ วยงานของท่ านเข้าร่วมประชุ มตามวันเวลาและ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ
( นายเรืองศิลป์ เถื่อนนาดี )
ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
กลุ่มงานภารกิจกองทุน
ผู้ประสานงาน นายประสิทธิ์ บุญเกิด โทรศัพท์ 084-751 2773
หมายเหตุ : หนังสือฉบับนี้วางให้หน่วยบริการดาวน์โหลดในหน้าเว็บลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(แบบ สปสช. 7)

กําหนดการประชุม
โครงการทบทวนและชี้แจงระบบติดตามข้อมูลแจ้งโอนเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจําปี 2562
รุ่นที่ 5 (วันที่ 16-17 มกราคม 2562)
ณ ห้องประชุมโรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 16 มกราคม 2562
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. เปิดประชุมและบรรยายพิเศษ การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสําหรับหน่วยบริการภาครัฐ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
โดย ผู้บริหารสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
09.30 – 10.30 น. แนวทางการโอนเงิน และการติดตามรายงานการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ บน Web NHSO Budget ที่สอดคล้องกับผังบัญชีของหน่วยบริการภาครัฐ สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยวิทยากรจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10.30 – 12.00 น. การนําข้อมูลรายงานการโอนเงินบน Web NHSO BUDGET มาใช้บันทึกบัญชีเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามคู่มือบัญชีของหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยทีมวิทยากรจาก สป.สธ. (2 ท่าน)
13.00 – 16.30 น. การนําข้อมูลรายงานการโอนเงินบน Web NHSO BUDGET มาใช้บันทึกบัญชีเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามคู่มือบัญชีของหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)
โดยทีมวิทยากรจาก สป.สธ. (2 ท่าน)
วันที่ 17 มกราคม 2562
09.00 – 12.00 น. แผนการตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน
หน่วยบริการ
โดย หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทน
13.00 – 14.00 น. แผนการตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน
หน่วยบริการ (ต่อ)
โดย หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทน
14.00 – 15.00 น. ข้อควรระวังในการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในหน่วยบริการ
โดย ผู้อํานวยการสํานักการเงินและบัญชีกองทุน สปสช.
15.00 – 16.30 น. อภิปรายปัญหา ซักถาม ประเมินผลการจัดประชุม
ปิดการประชุม
หมายเหตุ : รับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารว่าง 10.30 น. และ 14.30 น.
FM-402 01-007

ฉบับที่ 05
วันที่ 4 มกราคม 2560

