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จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
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	 	 นำยวิสุทธิ		บุญญะโสภิต	 	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	เขต	3	นครสวรรค์
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สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรสหประชำชำติได้ก�ำหนดเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในช่วงระหว่ำงปี	พ.ศ.	2558	-	2573 

ซึ่งกำรมีหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำนั้น	 ได้ถูกก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของ

สหประชำชำติ	 และส�ำหรับประเทศไทย	 กำรด�ำเนินงำนด้ำนหลักประกันสุขภำพของประชำชนได้เกิดขึ้น

อย่ำงเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545	อันส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนชำวไทยทุกคน	ในกำรเข้ำถึง

บริกำรด้ำนกำรสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึง

	 ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ	 กำรด�ำเนินงำนร่วมกันในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบหลักประกัน

สุขภำพ	 ภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 กรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่น	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ได้ช่วยส่งเสริมให้ประชำชนในกลุ่มที่ต้องได้รับกำรบริกำรด้ำน

กำรสำธำรณสุขเป็นกรณีพิเศษ	อำทิ	กลุ่มแม่และเด็ก	กลุ่มผู้สูงอำยุ	กลุ่มคนพิกำร	กลุ่มผู้ประกอบอำชีพ 

ที่มีควำมเสี่ยง	รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง	สำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงสุขภำพอย่ำงเหมำะสม	และทั่วถึง	

ตำมเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	พ.ศ.	2545

	 	 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น	 ขอขอบคุณส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำต	ิ 

ท่ีช่วยสนับสนุนกำรจัดพิมพ์คู ่มือปฏิบัติงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี	 

ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2562	นี้	และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนระบบหลักประกัน

สุขภำพที่ยั่งยืน	 น�ำไปสู่กำรมีสุขภำพท่ีดีของประชำชนชำวไทยทุกคน	 อันจะส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำ 

ที่ยั่งยืนของประเทศชำติสืบไป

(นำยสุทธิพงษ์		จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น



สารเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 ตลอดระยะเวลำ	12	ปี	ของกำรมีกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือที่รู้จัก 

และเรียกกันทั่วไปว่ำ	 “กองทุนต�ำบล”	 เติบโตเข้มแข็งจนส่งผลให้เป็นกองทุนท่ีมีมิติในกำรด�ำเนินงำน

ที่กว้ำงขึ้น	 	 มิติที่ส�ำคัญคือกำรสนับสนุนส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนในพ้ืนท่ี	 กำรท่ีจะท�ำให้มี

คุณภำพชีวิตดีขึ้นได้จริงนั้น	 จะต้องมีกำรประสำนกำรท�ำงำนกับทุกฝ่ำยท้ังภำคของประชน	 ท้องถ่ิน	

สำธำรณสุข	 ตลอดจนมีกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนเชิงนโยบำยร่วมกัน	 โดยยึดพื้นที่และประชำชนเป็น

ศูนย์กลำงในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน	 ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำกองทุนต�ำบลก็สำมำรถด�ำเนินงำนเพ่ือ

ให้ประชำชนในท้องถิ่นเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข	 	 โดยเน้นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 ป้องกันโรคให้เกิดขึ้น

จริงในชุมชน	 เพรำะสำเหตุของกำรเกิดโรคส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกพฤติกรรมทำงสังคม	 ซึ่งมิติทำงสังคม 

ท้องถิ่นจะมีควำมใกล้ชิดและรับรู้เรื่องรำวที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได้ดี	 ท้องถ่ินจึงมีบทบำทส�ำคัญ

ในกำรจัดกำรตำมสภำพปัญหำของแต่ละพื้นที	่ แต่ด้วยสถำนกำรณ์ปัจจุบันผู้สูงอำยุมีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้น 

กำรด�ำเนินงำนดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	 (LTC)	 จึงเป็นเป้ำหมำย

ส�ำคัญที่เพ่ิมเข้ำมำ	 เพื่อส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพให้กับกลุ่มผู้สูงอำยุท่ีติดบ้ำน	

ติดเตียง	ที่อยู่ในชุมชน	ให้ได้รับกำรดูแลและเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข	มีคุณภำพชีวิตที่ดี	จึงเป็นอีกภำรกิจ

หนึ่งที่ส�ำคัญของกองทุนต�ำบล	

	 เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยส�ำคัญทั้งด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่และกำรดูแล

ผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิง	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 จึงได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข	 หลักเกณฑ์	

ประกำศ	ระเบียบต่ำง	ๆ	ของส�ำนักงำน	รวมถึงกำรจัดท�ำคู่มือกำรด�ำเนินงำนฉบับนี้	ให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติ

งำนของท้องถิ่นที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ต่อไป	

	 ในโอกำสนี้	 ผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	 อำทิ	 กระทรวงมหำดไทย	 กระทรวง

สำธำรณสุข	 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน	 จะให้กำรสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำให้กองทุน

ต�ำบล	มีระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ	เกิดควำมยั่งยืน	และร่วมกันเป็นเจ้ำของระบบหลักประกัน

สุขภำพแห่งชำติของประเทศ	เพื่อประโยชน์ด้ำนสุขภำพของประชำชนต่อไป	

         (นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา)

         เลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



สารบัญ
	 	 	 	 	 	 	 	หน้ำ

บทที่ 1 ที่มา แนวคิด และหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่  1

บทที่ 2 ค�าอธิบายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6

 เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินงานและ

 บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

บทที่ 3 บทบาท และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 

 -	 กำรสมัครเข้ำร่วมด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพฯ

	 -	 กำรตั้งงบประมำณและสมทบเข้ำกองทุนฯ

	 -	 กำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนฯ

บทที่ 4 บทบาท และหน้าที่ของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท�างาน 32 

	 -	 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรกองทุน	

	 -	 อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกองทุน

	 -	 กำรด�ำรงต�ำแหน่งและกำรพ้นต�ำแหน่งกรรมกำรกองทุน

	 -	 กำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุน/ค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำย

	 -	 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำว

	 	 ส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	(คณะอนุกรรมกำร	LTC)

	 -	 อ�ำนำจหน้ำที่/กำรประชุม/ค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยของคณะอนุกรรมกำร	LTC	

	 -	 ข้อแนะน�ำส�ำหรับกำรเป็นแนวทำงกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร	LTC/

	 	 คณะอนุกรรมกำร/คณะท�ำงำนด้ำนอื่น	ๆ	

บทที่ 5 วิธีปฏิบัติในการสนับสนุนแผนงาน โครงการ กิจกรรม 40 

	 -	 หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนเงินกองทุนฯ

	 -	 ตัวอย่ำงโครงกำรเสนอขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุนฯ

	 -	 หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนค่ำบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำะพึ่งพิง	(ค่ำบริกำร	LTC)	

	 -	 ขั้นตอนกำรพิจำรณำอนุมัติค่ำบริกำร	LTC

	 -	 หลักเกณฑ์ในกำรให้บริกำรในกรณีพื้นที่มีบุคคลที่มีภำวะพึ่งพิงซึ่งไม่เข้ำเงื่อนไขกำรให้บริกำร	LTC

	 -	 แนวทำงเตรียมกำรรับตรวจจำกหน่วยตรวจสอบ



บทที่ 6 วิธีปฏิบัติในการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงินและการก�ากับติดตามเงินกองทุนฯ 52

	 -	 วิธีกำรรับเงิน	และกำรเก็บรักษำเงิน	

	 -	 วิธีกำรกำรจ่ำยเงิน

	 -	 ข้อแนะน�ำส�ำหรับเป็นแนวทำงประกอบกำรด�ำเนินงำน

	 -	 กำรก�ำกับติดตำมเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ

บทที่ 7 วิธีปฏิบัติในการจัดท�าบัญชี และการรายงาน 56 

	 -	 กำรบันทึกบัญชีและกำรรำยงำนผ่ำนโปรแกรมฯ	http://obt.nhso.go.th	

	 -	 รอบระยะเวลำบัญชี	และกำรรำยงำน

	 -	 ข้อแนะส�ำหรับวิธีกำรรำยงำนด้วยระบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรมฯ

บทที่ 8 การติดตาม และประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ 58 

	 -	 แบบกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ

	 -	 แบบกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข

	 	 ส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	(LTC)

ภาคผนวก 1 ประกาศ ระเบียบ ที่ส�าคัญ 71 

	 -	 ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 72

	 	 เรื่อง	หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงำน

	 	 และบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	พ.ศ.	2561

	 -	 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณของ	 90

	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน	พ.ศ.	2561

	 -	 ประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	เรื่อง	หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำร	 92

	 	 ในคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	พ.ศ.	2561

	 -	 ประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค	ภำยใต้ประกำศคณะกรรมกำร	94

	 	 หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	เรื่อง	กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของกองทุนฯ	พ.ศ.	2557

	 -	 ประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	เรื่อง	หลักสูตรและคุณสมบัติ	 101

	 	 ของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	พ.ศ.	2559

	 -	 ประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	เรื่อง	หลักเกณฑ์กำรสนับสนุน	 102

	 	 และส่งเสริมศูนย์พัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและคนพิกำร	พ.ศ.	2560



ภาคผนวก 2 ข้อตกลง บันทึก หนังสือ ประกอบการด�าเนินงาน 104 

	 -	 บันทึกควำมร่วมมือเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 105

	 	 ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ	และสวัสดิกำรชุมชนในระดับท้องถิ่น

	 	 หรือพื้นที่

	 -	 บันทึกควำมร่วมมือเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 108

	 	 ในเรื่องกำรจัดระบบกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง

	 	 (Long	Term	Care)	แบบบูรณำกำรในพื้นที่

	 -	 ข้อตกลงกำรด�ำเนินงำนร่วมกันเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนและงบประมำณ	 110

	 	 เรื่อง	กำรจัดระบบกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง

	 	 (Long	Term	Care)	แบบบูรณำกำรของหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข

	 	 ปีงบประมำณ	2559 

	 -	 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น	เรื่อง	แจ้งประกำศคณะกรรมกำร	 112

	 	 หลักประกันสุขภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรด�ำเนินงำนและบริหำร

	 	 จัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

	 	 ที่	มท	0810.5/ว	3230	ลงวันที่	10	ตุลำคม	2561

	 -	 ข้อตกลงด�ำเนินงำนร่วมกันเพื่อสนับสนุนระบบข้อมูลและรำยงำนกำรดูแลระยะยำว	 113

	 	 ด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	(Long	Term	Care)	ปี	พ.ศ.	2561

ภาคผนวก 3 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง เอกสารในการด�าเนินงาน 115 

	 -	 ข้อตกลงกำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ	 116

	 -	 ข้อตกลงกำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ	 118

	 	 กรณีเข้ำร่วมด�ำเนินงำนกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุ	

	 	 ที่มีภำวะพึ่งพิงในพื้นที่

	 -	 ตัวอย่ำงแบบเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม	กองทุนหลักประกันสุขภำพฯ	 120	

	 -	 แบบฟอร์มโครงกำรจัดบริกำรฯ	(Long	Term	Care)	 126

	 -	 ข้อตกลงกำรจัดบริกำรฯ	(Long	Term	Care)	 129	

	 -	 แบบขอเบิกเงินจัดบริกำรฯ	(Long	Term	Care)	(แบบฎีกำ)	 131	

	 -	 ใบส�ำคัญรับเงิน	 132	

	 -	 ใบเสร็จรับเงิน	 	 133



มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

	 “เพื่อสร้ำงหลักประกันสุขภำพแห่งชำติให้กับบุคคลในพ้ืนท่ี	 โดยส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วม

ตำมควำมพร้อม	ควำมเหมำะสม	และควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น	ให้คณะกรรมกำรสนับสนุน

และประสำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่ำวเป็นผู้ด�ำเนินงำน 

และบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 โดยให้ได้รับค่ำใช้จ่ำยจำก

กองทุน”



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

1

	 เพื่อสร้ำงหลักประกันสุขภำพแห่งชำติให้แก่บุคคลในพ้ืนที่โดยส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วม 

ตำมควำมพร้อม	 ควำมเหมำะสม	 และควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น	 มำตรำ	 47	 แห่งพระรำช

บัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 พ.ศ.	 2545	 ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	

(คณะกรรมกำรหลักฯ)	สนับสนุน	ประสำน	และก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	

เป็นผู้ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี	 โดยให้ได้รับ

ค่ำใช้จ่ำยจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เพื่อด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์	 ส�ำนักงำน

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 (สปสช.)	 ได้ประสำนหำรือกำรด�ำเนินงำนกับกรมส่งเสริมกำรปกครอง 

ท้องถิ่น	 สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย	 สมำคมองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลแห่งประเทศไทย	

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งในปี	2549	คณะกรรมกำรหลักจึงออกประกำศ	เรื่อง	กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์

เพื่อสนับสนุนให้องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	 (อบต.)	 หรือเทศบำลด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบ 

หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี	 โดยในปีแรก สปสช.	 ร่วมกับ	 อบต.	 และเทศบำลน�ำร่อง 

ให้มีกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	(กองทุนฯ)	รวม	888	แห่ง 

	 จำกกำรศึกษำวิจัยนโยบำยสำธำรณะกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี	 

ปี	 พ.ศ.	 2550	 และ	 2552	 ของ	 ดร.ดิเรก	 ปัทมศิริวัฒน์	 คณะเศรษฐศำสตร์	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

และเครือข่ำยนักวิจัยในทุกภูมิภำค	โดยกำรสนับสนุนจำก	สปสช.	มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ต่อกำรพัฒนำนโยบำยและกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่	 จึงน�ำมำซึ่งกำรแก้ไขประกำศคณะกรรมกำรหลักฯ 

เรื่อง	 กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหรือเทศบำลด�ำเนินงำนและ

บริหำรจัดกำรกองทุนฯ	 เมื่อวันที่	 29	 กันยำยน	พ.ศ.	 2552	 และประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ 

แห่งชำติ	 เรื่อง	 แนวทำงกำรรับเงิน	 กำรจ่ำยเงิน	 กำรเก็บรักษำเงิน	 และกำรจัดท�ำบัญชีหรือทรัพย์สิน 

ในกองทุนฯ	ลงวันที่	16	ธันวำคม	พ.ศ.	2552	

	 ปี	 2557	 คณะกรรมกำรหลักฯ	 ได้พิจำรณำเห็นชอบปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนกองทุนฯ	 ของ	 อปท. 

ให้มีประสิทธิภำพ	จึงออกประกำศฉบับใหม่	เรื่อง	กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้	อปท.ด�ำเนินงำน 

และบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	 พ.ศ.	 2557	 ลงวันที่	 19	 กุมภำพันธ์	 2557	 ซึ่งออกแบบให้	 อบต.	 เทศบำล 

หรือ	อปท.	รูปแบบอื่นเป็นผู้ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 

กองทุน	 โดยกองทุนฯ	 มีวัตถุประสงค์สนับสนุนกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร	 หรือสถำน

บริกำร	 หรือหน่วยงำนสำธำรณสุข	 หรือหน่วยงำนอื่น	 หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กร

บทที่ 1 ที่มา แนวคิด และหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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ประชำชนด�ำเนินกิจกรรมด้ำนสำธำรณสุขในพื้นท่ี	 เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก	 กลุ่มผู้สูงอำยุ	 กลุ่มคนพิกำร 
กลุ ่มผู ้ประกอบอำชีพท่ีมีควำมเสี่ยง	 และกลุ ่มผู ้ป่วยโรคเร้ือรังที่อยู ่ในพื้นท่ี	 สำมำรถเข้ำถึงบริกำร
สำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ	 โดยส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมตำมควำมพร้อม 
ควำมเหมำะสม	 และควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนท่ี	 ต่อมำคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรคภำยใต้คณะกรรมกำรหลักฯ	 ได้จัดท�ำตัวอย่ำงรำยกำรชื่อแผนงำน	 โครงกำร	 หรือกิจกรรม 
ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ	ป้องกันโรค	และบริกำรปฐมภูมิที่กองทุนฯ	สำมำรถให้กำรสนับสนุนได้	โดยจัดท�ำ
เป็นประกำศ	เรื่อง	กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของกองทุนฯ	พ.ศ.	2557	ลงวันที่	25	มีนำคม	2557	
	 ปี	 2559	 รัฐบำลให้ควำมส�ำคัญกับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศ	 จึงมีนโยบำยท่ีมุ่งเน้น
กำรดูแลผู้สูงอำยุที่ภำวะพึ่งพิง	 (ติดบ้ำนติดเตียง)	 ให้ได้รับกำรดูแลสุขภำพอย่ำงเหมำะสม	 กระทรวง
สำธำรณสุข	 ร่วมกับสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย	 สมำคมองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
แห่งประเทศไทย	และ	สปสช.	เห็นชอบร่วมกันสนับสนุนให้	อปท.	เป็นหน่วยงำนหลักหรือเจ้ำภำพในกำร
บริหำรจัดกำรพัฒนำระบบบริกำรดูแลระยะยำวฯ	 เพื่อให้เกิดบริกำรดูแลระยะยำวฯ	 เชิงรุกที่บ้ำน	 หรือ 
ที่ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน	 ภำยใต้กำรสนับสนุนของเครือข่ำยหน่วยบริกำรประจ�ำ 
ในพื้นที่	เพื่อให้ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	คณะกรรมกำรหลักฯ 
ได้ออกประกำศเพ่ิมเติม	 เรื่อง	 กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้	 อปท.	 ด�ำเนินงำนและบริหำร
จัดกำรกองทุนฯ	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2559	 ลงวันที่	 8	 กุมภำพันธ์	 พ.ศ.	 2559	 โดยเนื้อหำของประกำศ 
จะเชื่อมโยงกับประกำศคณะกรรมกำรหลักฯ	 ซึ่งต่อมำพบว่ำกำรแยกประกำศออกเป็น	 2	 ฉบับ	 ท�ำให้
พื้นที่เข้ำใจเนื้อหำของประกำศคลำดเคลื่อนไม่เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน	 รวมท้ังประกำศ	 2	 ฉบับ 
ยังมีประเด็นที่เป็นข้อติดขัดในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	ประกอบกับผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นทั่วไป 
ปีงบประมำณ	 2560	 (ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ)	 มีข้อเสนอให้	 สปสช.	 ทบทวนหลักเกณฑ ์
กำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	เพื่อให้ประชำชนไม่เสียประโยชน์ในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข 
ในพื้นที่	 คณะกรรมกำรหลักฯ	 จึงพิจำรณำเห็นสมควรให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ 
อปท.	 ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จึงได้มีมติ 
ในกำรประชุมครั้งที่	 7/2561	 เมื่อวันที่	 2	 กรกฎำคม	 2561	 เห็นชอบ	 (ร่ำง)	 ประกำศคณะกรรมกำร 
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�ำเนินงำนและ 
บริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	พ.ศ.	2561	โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่	 1	 ตุลำคม	 2561	 ซึ่งกำรปรับปรุงและยกร่ำงประกำศใหม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและ 
กำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ผู้แทน	 อปท.ผู้แทนภำคประชำชน	 กรมส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหำดไทย	กระทรวงสำธำรณสุข	ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน	สปสช.	เขต 
และสปสช.	 ส่วนกลำง	 ได้ร่วมกันพิจำรณำหลักเกณฑ์แนวทำงเพื่อให้กำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร
กองทุนฯ	 เป็นไปด้วยควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพสอดคล้อกับมำตรำ	 47	 ของพระรำชบัญญัติ 
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 พ.ศ.	 2545	 และสอดรับกับวิธีกำรปฏิบัติงำนของ	 อปท.	 ภำยใต้กำรก�ำกับ 

ของกระทรวงมหำดไทย	โดยไม่ก้ำวล่วงอ�ำนำจหน่วยงำนอื่น	



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

3

	 ระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 คือ	 ระบบที่ประกันให้ประชำชนทั้งหมดและชุมชนสำมำรถ 

เข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขที่จ�ำเป็นได้อย่ำงม่ันใจ	 ทั้งกำรส่งเสริม	 กำรป้องกัน	 กำรบ�ำบัดรักษำ	 กำรฟื้นฟู

สมรรถภำพและกำรดูแลแบบประคับประคอง	 ที่มีคุณภำพเพียงพอและมีประสิทธิผล	 โดยไม่มีปัญหำ 

ด้ำนค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้บริกำร	 โดยรวมมีควำมหมำยครอบคลุมวัตถุประสงค์ใหญ่	 ๆ	 3	 ประกำร	 คือ	 

1)	 ควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ	 โดยทุกคนที่มีควำมจ�ำเป็นรับบริกำรควรได้รับบริกำร	

ไม่ใช่เฉพำะผู้ที่สำมำรถจ่ำยได้	 2)	 บริกำรต้องมีคุณภำพเพียงพอที่จะท�ำให้สุขภำพของผู้รับบริกำรดีขึ้น	 

และ	 3)	 ทุกคนควรได้รับกำรคุ้มครองค่ำใช้จ่ำยหรือควำมเสี่ยงทำงกำรเงินเมื่อเจ็บป่วย	 เพื่อให้มั่นใจว่ำ

จะไม่ล้มละลำยจำกกำรใช้บริกำร	คณะกรรมกำรหลักฯ	โดย	สปสช.	 เป็นผู้ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร

ระบบหลักประกันสุขภำพในระดับประเทศ	มีกิจกรรมหลักที่ส�ำคัญ	คือ	กำรลงทะเบียนสิทธิของประชำชน 

กำรก�ำหนดสิทธิประโยชน์	 กำรจัดหำหน่วยบริกำรให้ประชำชน	 กำรจัดซื้อบริกำรสำธำรณสุข 

(กำรบริหำรจัดกำรกองทุน)	 กำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนบริกำร	 กำรจัดให้มีระบบสำรสนเทศและ

ข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผล	กำรปกป้องสิทธิและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน	

 อย่ำงไรก็ตำม	กำรด�ำเนินงำนของ		สปสช.	อำจยังมีช่องว่ำงหรือไม่ทั่วถึง	รวมถึงอำจมีปัญหำอุปสรรค

อื่น	ๆ	อีกมำกในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	ที่ท�ำให้ประชำชนเข้ำไม่ถึงบริกำร	กำรประสำนก�ำหนดให้	อปท.	

เป็นผู้ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่	 จะช่วยปิดช่อง

ว่ำงและเพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรของประชำชนในท้องถิ่น	ดังนั้น	ประกำศคณะกรรมกำรหลักตั้งแต่ปี	2557	

จนถึงฉบับปี	2561	จึงออกแบบให้	อปท.	ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ	โดยมีทุน

หรืองบประมำณที่เป็นกำรสมทบร่วมกันระหว่ำง	สปสช.	กับ	อปท.	ที่เรียกว่ำ	“กองทุนหลักประกันสุขภำพ 

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่”	เป็นเครื่องมือให้	อปท.	เป็นผู้ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรโดยควำมเห็นชอบ

ของคณะกรรมกำรกองทุน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของ

หน่วยบริกำร	สถำนบริกำร	หน่วยงำนสำธำรณสุข	หน่วยงำนอื่น	องค์กรหรือกลุ่มประชำชน	เพื่อให้บุคคล

สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 โดยส่งเสริมกระบวนกำรมี

ส่วนร่วมตำมควำมพร้อม	 ควำมเหมำะสม	 และควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น	 ซึ่งเป็นกำรมุ่งเน้น 

ให้กองทุนฯ	 เป็นฐานในการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน และเป็นทุนหนุนเสริมสร้างประโยชน์ด้านสุขภาพ 

ของประชาชนในพื้นที ่
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	 เงินกองทุนฯ	 สำมำรถจ่ำยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมแผนงำน	 โครงกำร	 

หรือกิจกรรม	ที่คณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร	 สถำนบริกำร	 

หรือหน่วยงำนสำธำรณสุข

	 (2)	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ	และกำรป้องกัน

โรคขององค์กรหรือกลุ่มประชำชน	หรือหน่วยงำนอื่น

	 (3)	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�ำเนิน

กิจกรรมเก่ียวกับกำรพัฒนำและดูแลเด็กเล็กในชุมชน	 ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน	 หรือ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหรือศูนย์ท่ีด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำและดูแลเด็กเล็ก

ในชุมชน	หรือกำรพัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุหรือคนพิกำรในชุมชน

	 (4)	 เพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนหลักประกันสุขภำพให้มีประสิทธิภำพ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 (5)	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบำดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	 ในกำรป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขได้ตำมควำมจ�ำเป็น	เหมำะสม	และทันต่อสถำนกำรณ์ได้

	 นอกจำกนั้น	 สปสช.	 ยังสนับสนุนเงินค่ำบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง 

(ค่ำบริกำร	LTC)	เข้ำกองทุนฯ	โดยให้	อปท.	บริหำรจัดกำรสนับสนุนให้แก่ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำย ุ

ในชุมชน	 หน่วยบริกำร	 หรือสถำนบริกำร	 เพื่อจัดบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง 

ตำมชุดสิทธิประโยชน์กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	

	 กำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในพ้ืนที่	 โดยมีกองทุนฯ	 นั้น	 อปท.	 

มีบทบำทและหน้ำที่	โดยสังเขปดังนี้

	 1.	 กำรจัดท�ำและบริหำรแผนกำรเงินกองทุนฯ	ประจ�ำปี	

	 2.	 สนับสนุนหรือประสำนให้หน่วยบริกำร	 หน่วยงำน	 องค์กร	 หรือกลุ่มประชำชน	 จัดบริกำร 

หรือกิจกรรม	หรือกระบวนกำร	เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึง

	 3.	 กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตำมแผนงำน	โครงกำร	หรือกิจกรรม	

	 4.	 กำรท�ำนิติกรรมและบริหำรสัญญำหรือข้อตกลง

	 5.	 กำรจัดท�ำบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงิน

	 6.	 กำรติดตำม	ประเมิน	และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนฯ

	 7.	 งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุนและกำรพัฒนำศักยภำพกองทุนฯ
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ภาพแสดงสาระส�าคัญการด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

             การใช้จ่ายงบประมาณ
        l ตามแผนงานงาน/โครงการ/

     กิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ

l คณะอนุฯ LTC อนุมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม

ประกาศนี้

                  การกํากับ ติดตาม
          ประเมินผลการดําเนินงาน โดย 
     คณะกรรมการกองทุน / อปท. / หน่วยงาน

  ที่เกี่ยวข้อง

           งบประมาณในการสนับสนุน
        ประกอบด้วย 
     1. เงินจากสปสช.

2. เงินจาก อปท. 

    3. รายได้อื่น ๆ

        4. ค่าบริการสาธารณสุขอื่น เช่น

             ค่าบริการ LTC

            อปท. จัดทําบัญชี
       และรายงานทางการเงิน
  ด้วยระบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรมบริหารกองทุน

    หลักประกันสุขภาพฯ

         เว็บไซต์ http://obt.nhso.go.th

                 ขอรับงบประมาณ
                    ไปดําเนินงาน
       โดย หน่วยบริการ, สถานบริการ,

หน่วยงานสาธารณสุข, องค์กรหรือกลุ่มประชาชน 

และหน่วยงานอื่น ๆ

อปท.
ดําเนินงาน

บริหารระบบฯ โดยมี
กองทุนหลักประกัน

สุขภาพฯ
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	 ประกำศนี้เป็นกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ด�ำเนินงำน 
และบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 ซึ่งออกโดยคณะกรรมกำร 
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 จำกกำรอำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ	 18	 (4)	 (8)	 (9)	 และมำตรำ	 47 
แห่งพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 พ.ศ.	 2545	 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่ำวได้ค�ำนึงถึง 
ควำมพร้อม	 ควำมเหมำะสม	 และควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่	 ทั้งนี้	 เพื่อสร้ำงหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติให้แก่บุคคลในพื้นที่	 ได้เข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขรวมถึงกำรพึ่งตนเองด้ำนสำธำรณสุข 
ด้วยกำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
	 ค�ำอธิบำยในบทนี้มุ ่งหมำยอธิบำยประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 
เรื่อง	 หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลัก
ประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 พ.ศ.	 2561	 เรียงข้อโดยประสงค์ให้ผู้ที่ได้ศึกษำคู่มือฉบับนี้ 
ทรำบถึงควำมมุ่งหมำยของถ้อยค�ำที่ปรำกฎในประกำศ	ตำมล�ำดับดังนี้
	 ข้อ	 1	ประกำศนี้เรียกว่ำ	 “ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เรื่อง	หลักเกณฑ์ 
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	พ.ศ.	2561”
	 ข้อ	2	ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	1	ตุลำคม	2561	เป็นต้นไป	เว้นแต่ข้อ	8	ให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่	1	ตุลำคม	2562	เป็นต้นไป
	 ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลำคม	 2561	 ปีงบประมำณ	 2562	 เว้นแต่ข้อ	 8	 
ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรสมทบเงินเข้ำกองทุนฯ	 เนื่องจำกวิธีกำรต้ังงบประมำณสมทบของ	 อปท.	
กระท�ำก่อนประกำศใช้บงัคบั	(สภำท้องถิน่พิจำรณำตัง้งบประมำณช่วงเดอืนมถินุำยน	-	สงิหำคม	เป็นประจ�ำ 
ของทุกปี)	 จึงยกเว้นหลักเกณฑ์ตำมข้อ	8	และจะมีผลใช้บังคับในปีงบประมำณ	2563	 เป็นต้นไป	ดังนั้น 
ส�ำหรับกำรตั้งงบประมำณสมทบของ	 อปท.	 ในปีงบประมำณ	 2562	 จึงให้น�ำหลักเกณฑ์ตำมข้อ	 6 
แห่งประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เรื่อง	 กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่	พ.ศ.	2557	มำบังคับใช้
	 ข้อ	3	ให้ยกเลิก	
	 (1)	 ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เร่ือง	 กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ 
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	พ.ศ.	2557	

บทที่ 2
คําอธิบาย ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ. 2561
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	 (2)	 ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เร่ือง	 กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ 
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2559	
	 (3)	 ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เร่ือง	 กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ 
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2561 
	 เป็นข้อก�ำหนดในกำรยกเลิกประกำศฉบับเดิม	 และให้ใช้ประกำศนี้มำบังคับใช้ต้ังแต่วันที	่ 
1	ตุลำคม	2561	 เป็นต้นไป	 (ประกำศฯ	ฉบับที่	3	 เป็นเพียงกำรประกำศเพิ่มเติมเฉพำะในส่วนบทนิยำม	
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	 เท่ำนั้น	 เพื่อให้คณะกรรมกำรหลักฯ	 สำมำรถออกประกำศก�ำหนดหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหำนครเป็นผู้ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ
กรุงเทพมหำนครได้)
	 ข้อ	4	ในประกำศนี้
	 “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”	 หมำยควำมว่ำ	 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	 ตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
สภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	 เทศบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยเทศบำล	 หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้ง	 ที่ได้รับกำรสนับสนุนให้ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบ
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	แต่ไม่ให้หมำยควำมรวมถึงกรุงเทพมหำนคร
	 “กองทุนหลักประกันสุขภำพ”	 หมำยควำมว่ำ	 กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่	 เพ่ือกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 กำรป้องกันโรค	 กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ	 และกำรรักษำพยำบำลระดับ 
ปฐมภูมิเชิงรุกที่จ�ำเป็นต่อสุขภำพและกำรด�ำรงชีวิต	
	 “คณะกรรมกำรกองทุน”	หมำยควำมว่ำ	คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ
	 “กำรจัดบริกำรสำธำรณสุข”	 หมำยควำมว่ำ	 กำรจัดบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 ป้องกันโรค	 ฟื้นฟู
สมรรถภำพ	 และรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิเชิงรุก	 รวมถึงกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมเพื่อกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ	และกำรป้องกันโรค	
	 “สถำนบริกำร”	หมำยควำมว่ำ	สถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
	 “หน่วยบริกำร”	หมำยควำมว่ำ	หน่วยบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
	 “หน่วยงำนสำธำรณสุข”	 หมำยควำมว่ำ	 หน่วยงำนที่มีภำรกิจด้ำนกำรสำธำรณสุขโดยตรงแต่มิได้
เป็นสถำนบริกำรหรือหน่วยบริกำร
	 “หน่วยงำนอื่น”	หมำยควำมว่ำ	หน่วยงำนที่มิได้มีภำรกิจด้ำนกำรสำธำรณสุข
	 “องค์กรหรือกลุ่มประชำชน”	หมำยควำมว่ำ	องค์กรชุมชน	องค์กรเอกชน	ภำคเอกชนหรือบุคคลที่
มีกำรรวมตัวกันตั้งแต่ห้ำคนขึ้นไป	ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นกำรแสวงหำผลก�ำไร	ทั้งนี้	จะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ก็ได้
	 “ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง”	หมำยควำมว่ำ	ผู้สูงอำยุที่มีคะแนนประเมินควำมสำมำรถในกำรด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวันตำมดัชนีบำร์เธลเอดีแอล	 (Barthel	ADL	 index)	 เท่ำกับหรือน้อยกว่ำสิบเอ็ดคะแนนหรือ
ตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ส�ำนักงำนก�ำหนด



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

8

	 “กำรบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง”	หมำยควำมว่ำ	กำรบริกำรดูแลระยะยำว
ด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	 ที่บ้ำนหรือชุมชน	 โดยศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำย ุ
ในชุมชน	หน่วยบริกำร	หรือสถำนบริกำร	
	 “ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน”	หมำยควำมว่ำ	ศูนย์ซึ่งด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
และฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุหรือคนพิกำรในชุมชน	
	 “ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง”	 (Caregiver)	 หมำยควำมว่ำ	 บุคคลที่ผ่ำนกำรอบรม 
ตำมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงที่ส�ำนักงำนก�ำหนด
	 “ส�ำนักงำน”	หมำยควำมว่ำ	ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
	 เป็นบทนิยำมค�ำศัพท์ตำมประกำศนี้	เป็นกำรขยำยควำมข้อก�ำหนดบำงถ้อยค�ำให้เกิดควำมชัดเจน
และมีควำมเข้ำใจมำกข้ึน	 หรือมีกำรเขียนไว้หลำยที่ในประกำศ	 กำรใช้ถ้อยค�ำเต็มอำจท�ำให้ประกำศ 
มีควำมยำวเกินควำมจ�ำเป็น	 (สำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ในบทท่ีมีควำมเก่ียวข้องเชื่อมโยงตำม
วัตถุประสงค์กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนฯ)
	 ข้อ	5	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่จะได้รับกำรสนับสนุนให้ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพ	ต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้	
	 (1)	 มีควำมประสงค์เข้ำร่วมด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่
	 (2)	มีควำมพร้อมในกำรอุดหนุนเงินหรืองบประมำณ
	 เป็นข้อก�ำหนดคุณสมบัติของ	อปท.	ที่จะได้รับกำรสนับสนุนให้ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนฯ 
จะต้องมีควำมประสงค์เข้ำร่วมและมีควำมพร้อมในกำรอุดหนุนเงินหรืองบประมำณเข้ำกองทุนฯ	ด้วย
	 ข้อ	 6	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็นผู้ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกัน
สุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี	 โดยให้มีกองทุนหลักประกันสุขภำพท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน 
และส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หน่วยงำนสำธำรณสุข 
หน่วยงำนอื่น	 องค์กรหรือกลุ่มประชำชน	 เพื่อให้บุคคลสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงท่ัวถึง 
และมีประสิทธิภำพมำกข้ึน	 โดยส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมตำมควำมพร้อม	 ควำมเหมำะสม	 และ
ควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น	 ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์ในประกำศนี้และมติคณะกรรมกำร 
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
	 เป็นข้อก�ำหนดให้	อปท.	เป็นผู้ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น 
หรือพื้นที่	 โดยให้มีกองทุนฯ	 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของ 
หน่วยบริกำร	สถำนบริกำร	หน่วยงำนสำธำรณสุข	หน่วยงำนอื่น	องค์กรหรือกลุ่มประชำชน	เพื่อให้บุคคล 
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงท่ัวถึงและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ในประกำศนี้และมติคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
	 ข้อ	7	เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภำพ	ประกอบด้วย	
	 (1)	เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	
	 (2)	เงินสมทบจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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	 (3)	รำยได้อื่น	ๆ	หรือทรัพย์สินที่ได้รับมำในกิจกำรของกองทุนหลักประกันสุขภำพ
	 นอกจำกเงินที่ได้รับจัดสรรจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติตำม	(1)	แล้ว	ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีควำมพร้อม	 ควำมเหมำะสม	 ซ่ึงได้แสดงควำมจ�ำนงเข้ำร่วมและส�ำนักงำนเห็นชอบ 
ได้รับเงินเพิ่มจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติในส่วนค่ำบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มี
ภำวะพึ่งพิง	 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ต้องสมทบเงิน	 หรือค่ำบริกำรอื่น	 ตำมท่ีคณะกรรมกำร
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติก�ำหนด
	 เป็นข้อก�ำหนดที่มำของเงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ	ประกอบด้วย
	 วรรคหนึ่ง	 ประกอบด้วย	 (1)	 เป็นเงินท่ีจัดสรรตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยบริกำรสร้ำงเสริม 
สุขภำพและป้องกันโรคที่ด�ำเนินกำรในชุมชน	 ปัจจุบันได้รับ	 จ�ำนวน	 45	 บำทต่อคน	 ซึ่งในแต่ละ
ปีงบประมำณอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้	 โดยจะเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักฯ	 ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรด�ำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติในแต่ละ
ปีงบประมำณนั้น	ๆ	(2)	เป็นเงินสมทบจำก	อปท.	และ	(3)	รำยได้อื่น	ๆ	หรือทรัพย์สินที่ได้รับมำในกิจกำร
ของกองทุนฯ	เช่น	ดอกเบี้ย	เงินบริจำค	เป็นต้น
	 วรรคสอง	 เป็นงบค่ำบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง	 (ค่ำบริกำร	 LTC)	 ซ่ึงจ่ำย 
เพิ่มเติมให้กับ	 อปท.	 ที่ด�ำเนินงำนกองทุนฯ	 และได้สมัครเข้ำร่วมด�ำเนินงำนกำรดูแลระยะยำวด้ำน
สำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิง	 และ	 อปท.	 ไม่ต้องสมทบเงินเข้ำมำ	 โดยค่ำบริกำร	 LTC 
จะสำมำรถจ่ำยได้เฉพำะผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงเท่ำนั้น
	 ข้อ	8	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตกลงสมทบเงินเข้ำกองทุนหลักประกันสุขภำพในอัตรำร้อยละ 
ของเงินที่ได้รับจัดสรรจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติตำมข้อ	7	(1)	ดังต่อไปนี้	
	 (1)	 สมทบเงินไม่น้อยกว่ำร้อยละ	 30	 กรณีรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ไม่รวมเงิน
อุดหนุน	ต�่ำกว่ำ	6	ล้ำนบำท
	 (2)	 สมทบเงินไม่น้อยกว่ำร้อยละ	 40	 กรณีรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ไม่รวมเงิน
อุดหนุน	ตั้งแต่	6	ถึง	20	ล้ำนบำท
	 (3)	 สมทบเงินไม่น้อยกว่ำร้อยละ	 50	 กรณีรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ไม่รวมเงิน
อุดหนุน	สูงกว่ำ	20	ล้ำนบำท
	 เป็นข้อก�ำหนดสัดส่วนกำรสมทบเงินเข้ำกองทุนฯ	 โดยกำรคิดค�ำนวณอัตรำกำรสมทบเงินใช้เกณฑ์
รำยได้ของ	 อปท.	 ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนของปีที่ผ่ำนมำ	 มำเป็นฐำนในกำรคิดของแต่ละ	 อปท.	 โดยกำร 
ค�ำนวณอัตรำร้อยละจะคิดจำกเงินที่ได้รับจัดสรรจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติตำมข้อ	7	(1)	เท่ำนั้น 
	 ตัวอย่ำงเช่น	อบต.	ก	มีรำยได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	ในปีที่ผ่ำนมำ	5	ล้ำนบำท	ดังนั้น	อบต.	ก	จะอยู ่
ในข้อ	 (1)	ต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่ำร้อยละ	30	และ	สปสช.	จัดสรรงบประมำณประจ�ำปีตำมข้อ	7	 (1)	 
ให้	อบต.	ก	จ�ำนวน	100,000	บำท	ดังนั้น	อบต.	ก	จะต้องสมทบเงินไม้น้อยกว่ำ	30,000	บำท
	 ข้อ	 9	 กำรรับเงิน	 กำรเก็บรักษำเงิน	 กำรจ่ำยเงิน	 กำรจัดท�ำบัญชี	 กำรรำยงำนของกองทุน 
หลักประกันสุขภำพ	 และกำรก�ำกับติดตำมเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพ	 ให้เป็นไปตำมเอกสำร
หมำยเลข	1	แนบท้ำยประกำศนี้	
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	 เงินในกองทุนหลักประกันสุขภำพสำมำรถใช้ในปีงบประมำณถัด	ๆ	ไปได้
	 เป็นข้อก�ำหนดให้กำรรับเงิน	กำรเก็บรักษำเงิน	กำรจ่ำยเงิน	กำรจัดท�ำบัญชี	กำรรำยงำนของกองทุนฯ 
และกำรก�ำกับติดตำมเงินกองทุนฯ	 เป็นไปตำมเอกสำรหมำยเลข	 1	 แนบท้ำยประกำศนี้	 ส่วนวรรคสอง
เป็นกำรก�ำหนดเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรน�ำเงินนี้ไปใช้ในปีถัด	 ๆ	 ไปได้	 ดังนั้นเงินกองทุนฯ	 ท่ีเหลือ 
จำกปีที่ผ่ำนมำจึงสำมำรถน�ำมำใช้สนับสนุนแผนงำน	 โครงกำร	 หรือกิจกรรมได้ในปีงบประมำณนั้น 
และในปีงบประมำณถัด	ๆ	ไปได้
	 ข้อ	 10	 เงินกองทุนหลักประกันสุขภำพตำมข้อ	 7	 วรรคหนึ่ง	 ให้ใช้จ่ำยเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม 
เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมแผนงำน	โครงกำร	หรือกิจกรรม	ที่คณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ	ดังต่อไปนี้
	 เป็นข้อก�ำหนดให้เงินกองทุนฯ	 ตำมข้อ	 7	 (1)	 (2)	 และ	 (3)	 ใช้จ่ำยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม 
เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมแผนงำน	โครงกำร	หรือกิจกรรม	ที่คณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ	ตำมกรอบที่ก�ำหนดไว้ใน	 
(1)	 ถึง	 (5)	 ของประกำศนี้	 ซึ่งลักษณะของกิจกรรมยังคงสำมำรถน�ำตัวอย่ำงกิจกรรมบริกำรสำธำรณสุข 
แห่งประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค	 เรื่อง	 กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของ 
กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 มำประกอบกำรด�ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมได	้
(ภำคผนวก	1	หน้ำที่	94-100)
	 (1)	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร	 สถำนบริกำร	 
หรือหน่วยงำนสำธำรณสุข
	 เป็นข้อก�ำหนดให้หน่วยงำนที่สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนตำม	(1)	ได้แก่	หน่วยบริกำร	สถำนบริกำร 
หรือหน่วยงำนสำธำรณสุข	 โดยเน้นโครงกำรท่ีเป็นกำรจัดบริกำรสำธำรณสุข	 (กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	
ป้องกันโรค	ฟื้นฟูสมรรถภำพ	และรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิเชิงรุก)	
	 สถำนบริกำรให้พิจำรณำตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
	 หน่วยบริกำรให้พิจำรณำตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
	 หน่วยงำนสำธำรณสุขให้พิจำรณำตำมภำรกิจหน้ำที่ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับงำนด้ำนสำธำรณสุข	 
เช่น	อปท.	(อบต./เทศบำล)		มีภำรกิจหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนสำธำรณสุขตำมกฎหมำยก�ำหนด	โดย
มีหน่วยย่อยด�ำเนินงำนในเรื่องดังกล่ำว	 จึงเป็นไปตำมภำรกิจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของหน่วยงำนถือปฏิบัติ	
ตัวอย่ำงเช่น	ส�ำนัก/กอง/ส่วน	สำธำรณสุขฯ	หรือหน่วยย่อยอื่น	ๆ	ของ	อปท.	เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ดังน้ันผู้เสนอโครงกำรจึงต้องเป็น	 อปท.	 ซึ่งถือเป็นหน่วยงำนหลักของหน่วยย่อยนั้น	 ดังนั้นกำรขอรับ
สนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนฯ	จึงต้องกระท�ำในนำมหน่วยงำน	ซึ่งแตกต่ำงจำกประกำศฯ	พ.ศ.	2557 
ที่ให้หน่วยย่อยของ	 อปท.	 สำมำรถเสนอขอรับสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนฯ	 ได้ด้วยตัวของ 
หน่วยย่อยเอง	ทั้งนี้	 หน่วยงำนย่อยอื่น	ๆ	ของ	อปท.	ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรหรือกิจกรรม	สำมำรถ
ด�ำเนินกิจกรรมที่เป็นบริกำรสำธำรณสุขเฉพำะกำรสร้ำงเสริมสุขภำพหรือกำรป้องกันโรค
	 (2)	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ	และกำรป้องกัน
โรคขององค์กรหรือกลุ่มประชำชน	หรือหน่วยงำนอื่น
	 เป็นข้อก�ำหนดให้ผู ้ท่ีสำมำรถขอรับกำรสนับสนุนตำม	 (2)	 ได้แก่	 องค์กรหรือกลุ่มประชำชน	 
หรือหน่วยงำนอื่น	 โดยเน้นโครงกำรที่เป็นกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ	 และ 
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กำรป้องกันโรค	 ซึ่งจะไม่สำมำรถจัดท�ำโครงกำรเพ่ือกำรจัดบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ	 และกำรรักษำ
พยำบำลระดับปฐมถูมิเชิงรุกได้	
	 หน่วยงำนอื่นให้พิจำรณำถึงควำมเป็นหน่วยงำนของรัฐ	ซึ่งไม่ได้มีภำรกิจที่มีควำมเกี่ยวข้องกับงำน
ด้ำนสำธำรณสุขโดยตรง	 แต่มีหน้ำที่ตำมภำรกิจของหน่วยงำนตำมกฎหมำยก�ำหนด	 หำกมีควำมสำมำรถ 
ในกำรจัดกระบวนกำรหรือจัดกิจกรรมเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 และกำรป้องกันโรค	 ก็สำมำรถขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนฯ	ได้	โดยต้องกระท�ำในนำมหน่วยงำน	
	 องค์กรหรือกลุ่มประชำชนให้พิจำรณำถึงศักยภำพในกำรจัดกระบวนกำรหรือจัดกิจกรรมเพื่อ 
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 และกำรป้องกันโรค	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดูแลสุขภำพของสมำชิกในกลุ่ม 
ส่วนกำรพิจำรณำว่ำองค์กรหรือกลุ ่มประชำชนนั้น	 ๆ	 แสวงหำผลก�ำไรหรือไม่	 ให้พิจำรณำจำก
วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง	
	 (3)	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�ำเนิน
กิจกรรมเก่ียวกับกำรพัฒนำและดูแลเด็กเล็กในชุมชน	 ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน	 หรือ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหรือศูนย์ท่ีด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำและดูแลเด็กเล็ก
ในชุมชน	หรือกำรพัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุหรือคนพิกำรในชุมชน
 เป็นข้อก�ำหนดให้ศูนย์หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบศูนย์สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนตำม	(3)	ได้แก่	
	 1)	ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก	
	 2)	ศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำและดูแลเด็กเล็กในชุมชน	
	 3)	ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน	หมำยควำมว่ำ	ศูนย์ซึ่งด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
และฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุหรือคนพิกำรในชุมชน	
	 4)	 หน่วยงำนที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก	 หรือหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบศูนย์ท่ีด�ำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับกำรพัฒนำและดูแลเด็กเล็กในชุมชน	หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุหรือคนพิกำรในชุมชน
	 โดยเน้นโครงกำรท่ีเป็นกำรจัดบริกำรสำธำรณสุข	 (กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 ป้องกันโรค	 ฟื้นฟู
สมรรถภำพ	และรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิเชิงรุก)	
	 (4)	 เพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนหลักประกันสุขภำพให้มีประสิทธิภำพ	
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ไม่เกินร้อยละ	 15	 ของเงินรำยรับของกองทุนหลักประกันสุขภำพตำม
ข้อ	 7	 วรรคหน่ึงในแต่ละปีงบประมำณนั้น	 หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดได้รับเงินเพ่ิมตำมข้อ	 7	
วรรคสองอำจสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ	5	กรณีที่มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้จ่ำยเพื่อจัดหำ
ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตำมควำมจ�ำเป็น	 และครุภัณฑ์ท่ีจัดหำได้ให้เป็น
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	
	 เป็นข้อก�ำหนดเพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนฯ	 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	เช่น	
	 1)	ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมคณะกรรมกำร	คณะอนุกรรมกำร	คณะท�ำงำน
	 2)	ค่ำวัสดุ	หรือครุภัณฑ์	ที่ใช้ด�ำเนินงำนกองทุน
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	 3)	กำรพัฒนำศักยภำพกองทุน	เช่น	กำรอบรมคณะกรรมกำร
	 4)	กำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	
	 5)	อื่น	ๆ	เพื่อกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนฯ	
	 โดยมีวิธีกำรคิดค�ำนวณวงเงิน	ดังนี้	
	 1.	 กำรคิดค�ำนวณวงเงินส�ำหรับ	 อปท.	 ที่เข้ำร่วมด�ำเนินงำนกองทุนฯ	 ไม่เกินร้อยละ	 15	 
ให้ค�ำนวณจำกเงินกองทุนฯ	 ตำมข้อ	 7(1)	 (2)	 และ	 (3)	 ท่ีได้รับในปีงบประมำณนั้น	 โดยไม่รวมยอดเงิน 
คงเหลือยกมำของปีที่ผ่ำนมำ
	 2.	กำรคิดค�ำนวณวงเงินส�ำหรับ	อปท.	ที่เข้ำร่วมด�ำเนินงำนกองทุนฯ	และได้เข้ำร่วมด�ำเนินงำนกำร
ดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง	 ให้ค�ำนวณเพ่ิมได้อีกร้อยละ	 5	 รวมแล้ว 
ไม่เกินร้อยละ	 20	 โดยค�ำนวณจำกเงินกองทุนฯ	 ตำมข้อ	 7	 (1)	 (2)	 และ	 (3)	 เท่ำนั้น	 โดยไม่ต้องน�ำงบ 
ค่ำบริกำร	LTC	ที่ได้รับเพิ่มเติมมำรวมคิดค�ำนวณ	
	 เหตุผลที่ไม่ก�ำหนดวงเงินเป็นร้อยละ	 20	 เพรำะต้องกำรคุมวงเงินกองทุนฯ	 ตำมข้อ	 10	 (4)	 
ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน	 เนื่องจำกบำง	 อปท.	 ไม่ได้สมัครเข้ำร่วมด�ำเนินงำนกำรดูแลระยะยำวฯ 
หำกก�ำหนดวงเงินเป็นร้อยละ	 20	 จะท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยในหมวดนี้เพิ่มขึ้นและไม่เพียงพอต่อกำรใช้จ่ำยใน
หมวดอื่น	จึงได้ก�ำหนดให้เพิ่มเติมได้อีกร้อยละ	5	เพื่อใช้ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนดูแลระยะยำวฯ
	 ตัวอย่ำงเช่น	อบต.	ก	เข้ำร่วมด�ำเนินงำนกำรดูแลระยะยำวฯ	ค�ำนวณวงเงินตำมข้อ	10	(4)	ดังนี้
	 1)	 เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติตำมข้อ	 7	 (1)	 จ�ำนวน	
100,000	บำท
	 2)	เงินสมทบจำก	อปท.	ตำมข้อ	7	(2)	จ�ำนวน	30,000	บำท
	 3)	 รำยได้อ่ืน	 ๆ	 หรือทรัพย์สินที่ได้รับมำในกิจกำรของกองทุนฯ	 ตำมข้อ	 7	 (3)	 เช่น	 ดอกเบี้ย	 
เงินบริจำค	จ�ำนวน	20,000	บำท
	 4)	รวมแล้วมีเงินรำยรับของกองทุนฯ	ในปีงบประมำณนี้	จ�ำนวน	150,000	บำท
	 ดังนั้นในปีงบประมำณนี้	อบต.	ก	มีเงินตำมข้อ	10	(4)	จ�ำนวน	22,500	บำท	ส�ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	หำก	อบต.	 ใช้งบประมำณในส่วนของร้อยละ	15	หมดแล้ว	ก็จะสำมำรถ 
ใช้เพิ่มเติมได้อีกร้อยละ	5	หรืออีกจ�ำนวน	7,500	บำท
 (5)	 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบำดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่	 ในกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขได้ตำมควำมจ�ำเป็น	เหมำะสม	และทันต่อสถำนกำรณ์ได้
	 เป็นข้อก�ำหนดให้กำรขอรับสนับสนุนตำมข้อ	10	(5)	ได้แก่	ข้อ	10	(1)	(2)	และ	(3)	แล้วแต่กรณี 
ซึ่งกำรเกิดโรคระบำดอำจมีควำมถ่ีของกำรเกิดโรคที่ผิดปกติ	 โดยมีควำมจ�ำเป็นต้องควบคุมป้องกัน 
ไม่ให้เกิดกำรกระจำยตัวเป็นวงกว้ำง	 และในกรณีเกิดภัยพิบัติแล้วส่งผลกระทบต่อสุขภำพ	 ตัวอย่ำงเช่น 
แผ่นดินถล่ม	อัคคีภัยไฟป่ำ	แผ่นดินไหว	คลื่นยักษ์	ภัยหนำว	ภัยฟ้ำผ่ำ	ภัยจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย	
อำคำรถล่ม	 ภัยจำกกำรคมนำคมขนส่ง	 ฯลฯ	 ก็จะสำมำรถสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมโดยเน้น 
กำรดูแลสุขภำพที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเกิดกรณีดังกล่ำว	 ซ่ึงเป็นดุลพินิจของคณะกรรมกำรกองทุน 
ที่จะพิจำรณำอนุมัติ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขได้ทันต่อสถำนกำรณ์
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 กรณีโครงกำรหรือกิจกรรมที่ขอกำรสนับสนุนตำม	 (1)	 (3)	 และ	 (5)	 มีควำมจ�ำเป็นต้องจัดหำ
ครุภัณฑ์เพื่อกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขให้กับบุคคล	 ให้คณะกรรมกำรกองทุนพิจำรณำสนับสนุนได้ใน
วงเงินตำมควำมจ�ำเป็น	 เว้นแต่กรณี	 (2)	 ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน	 10,000	 บำทต่อโครงกำร	 และ
ครุภัณฑ์ที่จัดหำได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงำน	องค์กรหรือกลุ่มประชำชน	ที่ได้รับกำรสนับสนุน
	 เป็นข้อก�ำหนดในกรณีโครงกำรหรือกิจกรรมที่ขอรับกำรสนับสนุนตำมข้อ	 10	 (1)	 (3)	 และ	 (5)	 
มีควำมจ�ำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ให้สำมำรถจัดซ้ือได้	 เพ่ือกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขให้กับบุคคล	 
โดยคณะกรรมกำรกองทุนจะพิจำรณำสนับสนุนได้ในวงเงินตำมควำมจ�ำเป็น	 ยกเว้นโครงกำรหรือ
กิจกรรมที่ขอรับกำรสนับสนุนตำมข้อ	10	 (2)	จะสำมำรถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ในวงเงินไม่เกิน	10,000	บำท
ต่อโครงกำร	และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมำได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงำน	องค์กรหรือกลุ่มประชำชน	ที่ได้รับ
กำรสนับสนุน
	 ข้อ	11	เงินกองทุนหลักประกันสุขภำพในส่วนค่ำบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง
ตำมข้อ	 7	 วรรคสอง	 ให้สนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน	 หน่วยบริกำรหรือสถำน
บริกำร	 เพื่อจัดบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติต่อปี	 
ตำมชุดสิทธิประโยชน์กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงที่ก�ำหนดในเอกสำร
หมำยเลข	 2	 แนบท้ำยประกำศนี้	 ทั้งนี้ตำมโครงกำรท่ีคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรดูแล 
ระยะยำวส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงอนุมัติ	
	 กรณีผู ้ท่ีมีภำวะพึ่งพิงนอกเหนือจำกวรรคหนึ่ง	 ให้ใช้จ่ำยจำกเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพ 
ตำมข้อ	 7	 วรรคหนึ่ง	 และใช้ชุดสิทธิประโยชน์กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง 
มำเทียบเคียงโดยอนุโลม	ทั้งนี้	ตำมโครงกำรที่คณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ
 เป็นข้อก�ำหนดให้หน่วยงำนที่สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนตำมข้อ	11	 ได้แก่	ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิต 
ผู้สูงอำยุในชุมชน	หน่วยบริกำร	และสถำนบริกำร	เพื่อจัดบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง 
สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติต่อปี	 (ค่ำบริกำร/ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง/ปี)	 ภำยใต้ชุดสิทธิประโยชน ์
กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงที่ก�ำหนดในเอกสำรหมำยเลข	 2	 แนบท้ำย
ประกำศนี้โดยเป็นไปตำมโครงกำรที่คณะอนุกรรมกำร	LTC	อนุมัติ	
	 กรณีพื้นที่มีผู ้ที่มีภำวะพึ่งพิงซึ่งไม่เข้ำเงื่อนไขของงบค่ำบริกำร	 LTC	 ให้สำมำรถใช้จ่ำยเงิน 
กองทุนฯ	 ตำมข้อ	 7	 (1)	 (2)	 และ	 (3)	 มำสนับสนุนได้	 โดยเป็นไปตำมโครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ที่คณะ
กรรมกำรกองทุนอนุมัติ	 และให้น�ำชุดสิทธิประโยชน์กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะ
พึ่งพิงที่ก�ำหนดในประกำศนี้มำเทียบเคียง	ซึ่งหน่วยงำนที่มีสิทธิขอรับกำรสนับสนุน	ได้แก่	หน่วยงำนตำม
ข้อ	10	(1)	
	 ข้อ	12	ให้มีคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ	ประกอบด้วย	
	 (1)	 ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		 	 	 เป็นประธำนกรรมกำร
	 (2)	 ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น	จ�ำนวนสองคน	 	 	 	 เป็นกรรมกำร
	 3)	 สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น															 	 เป็นกรรมกำร
	 	 ที่สภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย	จ�ำนวนสองคน
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	 (4)	หัวหน้ำหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่จัดบริกำรสำธำรณสุข	 	 เป็นกรรมกำร
	 	 ในท้องถิ่น	ที่คัดเลือกกันเอง	จ�ำนวนไม่เกินสองคน
	 (5)	อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำนในท้องถิ่น			 	 	 เป็นกรรมกำร
	 	 ที่คัดเลือกกันเอง	จ�ำนวนสองคน
	 (6)	ผู้แทนหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่ประชำชนในหมู่บ้ำน	 	 	 เป็นกรรมกำร
	 	 หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง	จ�ำนวนไม่เกินห้ำคน
	 (7)	ผู้แทนของศูนย์ประสำนงำนหลักประกันสุขภำพประชำชน	 	 เป็นกรรมกำร
	 	 หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ	ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น	(ถ้ำมี)
	 (8)	 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						 	 	 	 เป็นกรรมกำร
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 และเลขำนุกำร
	 (9)	 ผู้อ�ำนวยกำรหรือหัวหน้ำกองสำธำรณสุข	 			 	 	 เป็นกรรมกำร
	 	 และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสำธำรณสุข	 	 	 	 และผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 	 หรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 	 หรือเจ้ำหน้ำที่อื่นที่ผู้บริหำรสูงสุด
	 	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย
	 (10)	หัวหน้ำหน่วยงำนคลังหรือเจ้ำหน้ำที่	 	 	 	 เป็นกรรมกำร	
															ของหน่วยงำนคลังที่ผู้บริหำรสูงสุด	 	 	 	 และผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 	 		ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย
	 ให้สำธำรณสุขอ�ำเภอ	 หัวหน้ำหน่วยบริกำรประจ�ำที่จัดบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่	 และท้องถิ่น
อ�ำเภอเป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำรกองทุน
	 กำรคัดเลือกกรรมกำรตำม	(4)	(5)	และ	(6)	ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงำนก�ำหนด 
	 ให้กรรมกำรตำม	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	และ	(10)	ประชุมคัดเลือกกรรมกำรตำม	(2)	จ�ำนวน 
สองคน	จำกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 
	 เมื่อได้กรรมกำรที่มำจำกกำรคัดเลือก	 ให้ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออก
ค�ำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรกองทุน	และแจ้งให้ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต	ทรำบต่อไป
 เป็นข้อก�ำหนดให้คณะกรรมกำรกองทุนมีองค์ประกอบมำจำกทุกภำคส่วน	 ทั้งองค์ประกอบที่มำ 
โดยต�ำแหน่ง	(1)	(8)	(9)	(10)		จำกกำรมอบหมำย	(3)	(7)		และจำกกำรคัดเลือก	(4)	(5)	(6)	โดยแนวทำง
กำรคัดเลือกเน้นกระบวนกำรที่โปร่งใส่	 เปิดเผย	 และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่	 ซึ่งกรรมกำร
ที่มำจำกกำรคัดเลือกส�ำนักงำนได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	
เรื่อง	 หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรในคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่	พ.ศ.	2561	(ภำคผนวก	1	หน้ำที่	92-93)
	 กรรมกำรตำม	(2)	ประสงค์ให้เป็นดุลพินิจของกรรมกำร	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	และ	(10)	 
ในกำรพิจำรณำคัดเลือก	 แต่กำรได ้มำซึ่งผู ้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นนั้นควรพิจำรณำจำกควำมรู  ้
ควำมเช่ียวชำญงำนด้ำนสำธำรณสุข	 หรือมีควำมรอบรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่นซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมทำงสุขภำพให้กับประชำชนในพื้นที่ได้
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	 กรรมกำรตำม	(6)	กรณีพื้นที่ที่มีหมู่บ้ำนหรือชุมชนไม่เกิน	5	หมู่บ้ำนหรือชุมชน	ให้คัดเลือกผู้แทน
เพื่อเป็นกรรมกำรกองทุนเท่ำกับจ�ำนวนหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่มีอยู่จริง
	 กรรมกำรตำม	 (7)	 ประสงค์ให้	 อปท.	 ประสำนงำนกับ	 สปสช.	 เขต	 ในกำรส่งชื่อผู้แทนของ 
ศูนย์ประสำนงำนหลักประกันสุขภำพประชำชนหรือหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอิสระ	 ท่ีอยู่ในท้องถ่ินนั้น 
เป็นกรรมกำรกองทุน	
	 สำธำรณสุขอ�ำเภอ	หัวหน้ำหน่วยบริกำรประจ�ำที่จัดบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่	และท้องถิ่นอ�ำเภอ	
ท�ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำรกองทุน	เพื่อให้ค�ำปรึกษำ	ข้อแนะน�ำ	ในกำรพิจำรณำอนุมัติค่ำใช้จ่ำย 
ตำมโครงกำร	 หรือกิจกรรมที่มำขอรับกำรสนับสนุน	 และช่วยแก้ไขปัญหำที่ส่งผลกระทบด้ำนสุขภำพ
ของประชำชนในพื้นที่	 ซึ่งหำกไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ก็ให้มอบผู้แทนได้ตำมสำยบังคับบัญชำ 
ของหน่วยงำน
	 เมื่อได้กรรมกำรที่มำจำกกำรคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว	 ให้ผู้บริหำรสูงสุดของ	 อปท.	 (นำยกเทศ 
มนตรี...	/	นำยก	อบต.	...)	เป็นผู้ออกค�ำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรกองทุน	และแจ้งให้	สปสช.	เขต	ทรำบ 
 ข้อ	 13	 ให้กรรมกำรตำมข้อ	 12	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 (6)	 และ	 (7)	 มีวำระอยู่ในต�ำแหน่งครำวละส่ีปี	 
นับแต่วันที่ออกค�ำสั่งแต่งตั้ง
	 เมื่อครบก�ำหนดวำระตำมวรรคหนึ่งแล้ว	 หำกยังมิได้มีกำรคัดเลือกกรรมกำรขึ้นใหม่ให้กรรมกำร
ซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งอยู่ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป	 จนกว่ำกรรมกำรซึ่งได้รับกำรคัดเลือกขึ้นใหม่	 
เข้ำรับหน้ำที่	แต่ต้องไม่เกินเก้ำสิบวัน	นับแต่วันที่กรรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่ง	
	 ในกรณีที่กรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง	พ้นจำกต�ำแหน่งก่อนครบวำระ	ให้ด�ำเนินกำรคัดเลือกกรรมกำร
ประเภทเดียวกันแทนภำยในสำมสิบวัน	 นับแต่วันท่ีต�ำแหน่งกรรมกำรนั้นว่ำงลง	 ตำมหลักเกณฑ์ 
ที่ส�ำนักงำนก�ำหนดในข้อ	 12	 วรรคสำมหรือวรรคส่ี	 แล้วแต่กรณี	 ให้ผู้ได้รับกำรคัดเลือกอยู่ในต�ำแหน่ง
เท่ำกับวำระที่เหลือของกรรมกำรซึ่งตนแทน	เว้นแต่กรณีที่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่งก่อนครบ
วำระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้ำสิบวัน	 จะไม่ด�ำเนินกำรคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมกำรแทนต�ำแหน่งที่ว่ำงนั้นก็ได้	
และในกำรนี้ให้คณะกรรมกำรกองทุนประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่
	 ในกรณีที่กรรมกำรตำมข้อ	 12	 (3)	 ว ่ำงลงโดยมิใช ่เหตุพ้นจำกต�ำแหน่งก ่อนครบวำระ	 
ให้คณะกรรมกำรกองทุนประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่
	 เป็นข้อก�ำหนดวำระกรรมกำรตำมข้อ	 12	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 (6)	 และ	 (7)	 มีวำระอยู่ในต�ำแหน่งได้
ครำวละ	 4	ปี	 นับตั้งแต่วันที่ออกค�ำสั่งแต่งตั้ง	 เมื่อวำระครบ	 4	ปี	 ยังไม่ได้มีกำรคัดเลือกกรรมกำรชุใหม่	 
ให้กรรมกำรชุดเดิมปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้	 จนกว่ำกรรมกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกชุดใหม่เข้ำมำรับหน้ำที่ 
แต่ต้องไม่เกิน	90	วัน	นับจำกวันที่กรรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่ง		
	 กรณีกรรมกำรตำมข้อ	 12	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 (6)	 และ	 (7)	 พ้นจำกต�ำแหน่งก่อนครบวำระ	 
ให้ด�ำเนินกำรคัดเลือกกรรมกำรประเภทเดียวกันแทนภำยใน	 30	 วัน	 นับจำกวันที่ต�ำแหน่งกรรมกำรนั้น
ว่ำงลง	 โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์กำร
คัดเลือกกรรมกำรในคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 พ.ศ.	 2561	
และผู้ได้รับกำรคัดเลือกอยู่ในต�ำแหน่งเท่ำกับวำระท่ีเหลือของกรรมกำรซึ่งตนแทน	ยกเว้นกรณีวำระของ
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กรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่งก่อนครบวำระเหลืออยู่ไม่ถึง	 90	 วัน	 จะไม่ด�ำเนินกำรคัดเลือกหรือแต่งต้ัง
กรรมกำรแทนต�ำแหน่งที่ว่ำงลงก็ได้	และให้คณะกรรมกำรกองทุนประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่
	 กรณีกรรมกำรที่สภำมอบหมำยเป็นกรรมกำรกองทุน	(ตำมข้อ	12	(3))	ว่ำงลง	โดยไม่ใช่เหตุพ้นจำก
ต�ำแหน่งก่อนครบวำระ	คณะกรรมกำรกองทุนจะประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่มีอยู่
	 ข้อ	14	กรรมกำรตำมข้อ	12	วรรคหนึ่ง	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	และ	(7)	นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่ง
ตำมวำระแล้ว	ให้พ้นจำกต�ำแหน่ง	ในกรณีดังต่อไปนี้
	 (1)	ตำย
	 (2)	ลำออก
	 (3)	ย้ำยไปด�ำรงต�ำแหน่งหรือไปประกอบอำชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
	 (4)	เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
	 (5)	เป็นบุคคลล้มละลำย
	 (6)	 ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุก	 เว้นแต่โทษส�ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท�ำ 
โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
	 (7)	 พ้นจำกควำมเป็นสมำชิกภำพของสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ�ำหมู่บ้ำน	 ผู้แทนศูนย์ประสำนงำนหลักประกันสุขภำพประชำชน	 หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ 
ในท้องถิ่น	
	 (8)	ขำดประชุมสำมครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร	
 เป็นข้อก�ำหนดกรณีกรรมกำรตำมข้อ	12	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 (6)	และ	 (7)	นอกจำกพ้นจำกต�ำแหน่ง 
ตำมวำระ	4	ปีแล้ว	จะพ้นจำกต�ำแหน่งก่อนครบวำระได้อีก	8	กรณีดังกล่ำวข้ำงต้น	
	 ข้อ	15	กำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุนต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม	
	 ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม	ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่ได้	ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม
 เป็นข้อก�ำหนดองค์ประชุมของคณะกรรมกำรกองทุน	 ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด	 กรณีประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม
	 ข้อ	16	คณะกรรมกำรกองทุนมีอ�ำนำจหน้ำที่	ดังต่อไปนี้
	 (1)	พิจำรณำอนุมัติแผนกำรเงินประจ�ำปีของกองทุนหลักประกันสุขภำพ
	 (2)	พิจำรณำอนุมัติโครงกำร	หรือกิจกรรม	ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนตำมข้อ	10
	 (3)	 ออกระเบียบที่จ�ำเป็นเพื่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรกองทุน	 ท้ังนี้	 ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกำศนี้
	 (4)	 สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขท้ังท่ีบ้ำน	 ในชุมชน	หรือหน่วย
บริกำร	ได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ
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	 (5)	 ให้ค�ำแนะน�ำในกำรจัดท�ำข้อมูลและโครงกำร	 หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุขของ 
กลุ่มเป้ำหมำย	แก่หน่วยงำน	องค์กรหรือกลุ่มประชำชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 (6)	 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	 รำยงำนกำรรับเงิน	 กำรจ่ำยเงิน	 และ 
เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภำพ
	 เป็นข้อก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกองทุน	 ในกำรพิจำรณำอนุมัติแผนกำรเงินประจ�ำปี 
โครงกำร	 หรือกิจกรรมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	 ตำมข้อ	 10	 ออกระเบียบที่จ�ำเป็นเพ่ือ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรกองทุนฯ	 รวมทั้งให้ค�ำแนะในกำรจัดท�ำข้อมูลและโครงกำร	 หรือกิจกรรม 
ที่เกี่ยวกับงำนสำธำรณสุข	และให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	รำยงำนกำรับเงิน	กำรจ่ำยเงิน	 
และเงินคงเหลือของกองทุนฯ	ตำมข้อ	16	(1)	ถึง	(6)	ในประกำศนี้
	 ข้อ	17	คณะกรรมกำรกองทุนมีอ�ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร	หรือคณะท�ำงำน	เพื่อปฏิบัติหน้ำที่
ตำมประกำศนี้	หรือตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนมอบหมำย
 เป็นข้อก�ำหนดอ�ำนำจของคณะกรรมกำรกองทุนในกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร	 หรือคณะท�ำงำน	
เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมประกำศนี้
	 ข้อ	18	ให้คณะกรรมกำรกองทุนแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรชุดหนึ่งชื่อ	“คณะอนุกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง”	ประกอบด้วย	
	 (1)	 ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหำรอื่น		 เป็นประธำนอนุกรรมกำร
	 	 ที่ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย
	 (2)	 ผู้แทนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพจ�ำนวนสองคน			 เป็นอนุกรรมกำร
	 (3)	 หัวหน้ำหน่วยบริกำรประจ�ำที่จัดบริกำรสำธำรณสุขในท้องถิ่น	 เป็นอนุกรรมกำร
	 	 หรือผู้แทน
	 (4)	 สำธำรณสุขอ�ำเภอหรือผู้แทน	 	 	 	 	 เป็นอนุกรรมกำร
	 (5)	 หัวหน้ำหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่จัดบริกำรสำธำรณสุข	 	 เป็นอนุกรรมกำร
	 	 ในท้องถิ่น
	 (6)	 ผู้จัดกำรกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข	 	 	 เป็นอนุกรรมกำร
	 (7)	 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	 	 	 	 เป็นอนุกรรมกำร
	 (8)	 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		 	 	 	 เป็นอนุกรรมกำร	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 และเลขำนุกำร
	 (9)	 เจ้ำหน้ำที่อื่นที่ผู้บริหำรสูงสุด	 	 	 	 	 เป็นอนุกรรมกำร
	 	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย	 	 	 และผู้ช่วยเลขำนุกำร
 เป็นข้อก�ำหนดให้องค์ประกอบของคณะคณะอนุกรรมกำร	 LTC	 ประกอบด้วยอนุกรรมกำร	 
รวม	9	คน	ซึ่งกำรแต่งตั้งเป็นไปตำมอ�ำนำจของคณะกรรมกำรกองทุนตำมข้อ	17 
	 ข้อ	 19	 คณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	 
มีอ�ำนำจหน้ำที่	 พิจำรณำอนุมัติโครงกำร	 แผนกำรดูแลรำยบุคคล	 รวมถึงค่ำใช้จ่ำยตำมแผนกำรดูแล 
รำยบุคคลส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	 ของศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน	 หน่วยบริกำร	
หรือสถำนบริกำร	
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	 ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน	 ตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีส�ำนักงำน
ก�ำหนด
	 เป็นข้อก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำร	LTC	 ในกำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำร	แผนกำร
ดูแลรำยบุคคล	 (Care	 plan)	 และค่ำใช้จ่ำยตำมแผนกำรดูแลรำยบุคคลส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง	 
ของศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน	หน่วยบริกำร	หรือสถำนบริกำร		ซึ่งคุณลักษณะของศูนย์ฯ	
เป็นไปตำมประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำต	ิ เรื่อง	 หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนและส่งเสริม
ศูนย์พัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและคนพิกำร	พ.ศ.	2560		(ภำคผนวก	1	หน้ำที่	102-103)
	 ข้อ	 20	 กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวส�ำหรับผู้สูงอำยุ 
ที่มีภำวะพึ่งพิง	คณะอนุกรรมกำร	คณะท�ำงำน	ที่คณะกรรมกำรกองทุนแต่งตั้ง	ให้น�ำข้อ	15	มำบังคับใช้ 
โดยอนุโลม
 เป็นข้อก�ำหนดองค์ประชุม	 และกำรประชุม	 ของคณะอนุกรรมกำร	 LTC	 คณะอนุกรรมกำร 
คณะท�ำงำนที่คณะกรรมกำรกองทุนแต่งตั้ง	ให้น�ำข้อ	15	มำบังคับใช้
	 ข้อ	 21	 ให้กรรมกำร	 ที่ปรึกษำ	 อนุกรรมกำร	 และคณะท�ำงำน	 ได้รับค่ำตอบแทนในกำรประชุม 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง	และค่ำใช้จ่ำยอื่น
	 ให้บุคคลภำยนอก	 และเจ้ำหน้ำท่ีหรือลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับกำรแต่งต้ัง 
ให้ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ	 ที่เข้ำร่วมประชุม 
มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในกำรประชุม	ทั้งนี้	ต้องไม่เกินวงเงินของข้อ	10	(4)	
	 ค่ำใช้จ่ำยตำมวรรคหนึ่ง	และวรรคสองให้เป็นไปตำมเอกสำรหมำยเลข	1	แนบท้ำยประกำศนี้
 เป็นข้อก�ำหนดให้กรรมกำร	 ที่ปรึกษำ	 อนุกรรมกำร	 และคณะท�ำงำน	 ได้รับค่ำตอบแทนในกำร
ประชุม	ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง	และค่ำใช้จ่ำยอื่น	ตำมเอกสำรหมำยเลข	1	แนบท้ำยประกำศนี้	รวมถึง 
ให้บุคคลภำยนอกและเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงของ	 อปท.	 ท่ีรับกำรแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้ำท่ีของกองทุนฯ 
ที่เข้ำร่วมประชุม	มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในกำรประชุมด้วย	แต่ต้องไม่เกินวงเงินตำมข้อ	10	(4)
	 ข้อ	 22	 เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภำพมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและมีกำรด�ำเนินงำนที่มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	 ให้ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต	ประสำนกับท้องถิ่นจังหวัดในกำร
ติดตำม	ก�ำกับ	ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของกองทุนหลักประกันสุขภำพในพื้นที่
ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง	และรำยงำนให้ส�ำนักงำนทรำบ
	 เป็นข้อก�ำหนดให้ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต	 ประสำนกับท้องถิ่นจังหวัดในกำร 
ติดตำม	 ก�ำกับ	 ประเมินผล	 และส่งเสริมสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของกองทุนฯ	 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง	และรำยงำนให้ส�ำนักงำนทรำบ	โดยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ในกำรประสำนงำน	 ติดตำม	 ประเมินผล	 และส่งเสริมสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนกองทุนฯ	 ส่วนกำรก�ำกับ 
อำจกระท�ำได้ตำมขั้นตอนกำรสั่งกำรตำมระเบียบวิธปฏิบัติของหน่วยงำนนั้น	ๆ	
	 ข้อ	 23	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพคงเหลือมำกกว่ำสองเท่ำ 
ของรำยรับของกองทุนหลักประกันสุขภำพตำมข้อ	7	วรรคหนึ่ง	ของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ	ส�ำนักงำนอำจ
งดกำรจัดสรรเงินจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติตำมข้อ	7	(1)	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งดกำรสมทบเงินตำมข้อ	7	(2)	ของปีงบประมำณนั้น
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	 กำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในปีงบประมำณนั้น	 กรณีค่ำใช้จ่ำย 
เพื่อกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนหลักประกันสุขภำพตำมข้อ	10	(4)	ให้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยได้ไม่เกินวงเงิน 
ของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ	
	 เป็นข้อก�ำหนดในกรณี	 อปท.	 มีเงินกองทุนฯ	 คงเหลือมำกกว่ำ	 2	 เท่ำของรำยรับกองทุนฯ	 
ของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ	 โดยส�ำนักงำนอำจงดกำรจัดสรรเงินจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 
และอปท.	 งดกำรสมทบเงินของปีงบประมำณนั้นได้	 ซึ่งกำรด�ำเนินและบริหำรจัดกำรกองทุนฯ 
ตำมข้อ	10	(4)	ให้สำมำรถสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยได้ไม่เกินวงเงินของปีที่ผ่ำนมำ
	 ตัวอย่ำงเช่น	 อบต.	 ก	 มีเงินคงเหลือเม่ือสิ้นปีงบประมำณ	2561	 จ�ำนวน	 300,000	 บำท	 และใน
ปีงบประมำณ	2561	 ได้รับเงินจัดสรรจำก	สปสช.	 รวมกับเงินสมทบของ	อปท.	จ�ำนวน	100,000	บำท	 
เมื่อค�ำนวณแล้วสรุปว่ำมีเงินเหลือ	3	เท่ำ	ดังนั้น	ในปีงบประมำณ	2562	อบต.	ก	จะไม่ได้รับเงินจัดสรรและ
ไม่ต้องสมทบเงิน	โดยกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ	2562	ให้ใช้เงินกองทุนฯ	ที่คงเหลือมำจำกปี	2561	 
ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรตำมข้อ	 10	 (4)	 ให้ใช้เท่ำกับวงเงินตำมข้อ	 10	 (4) 
ที่ค�ำนวณได้ในปี	2561	ซึ่งก็คือ	15,000	บำท
	 ข้อ	 24	 ให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภำพคณะกรรมกำรกองทุน	 คณะอนุกรรมกำร	 คณะท�ำงำน	
แนวทำงปฏิบัติ	 และกำรด�ำเนินงำนต่ำง	 ๆ	 ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 
เรื่อง	 กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร
กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 พ.ศ.	 2557	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 เป็นเงินกองทุน
หลักประกันสุขภำพเป็นคณะกรรมกำรกองทุน	 คณะอนุกรรมกำร	 คณะท�ำงำน	 เป็นแนวทำงปฏิบัติและ
กำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องตำมประกำศนี้	
	 ให้กรรมกำรกองทุน	 อนุกรรมกำร	 และคณะท�ำงำนตำมวรรคหนึ่ง	 อยู่ในต�ำแหน่งต่อไปได้ไม่เกิน
เก้ำสิบวันนับจำกวันที่ประกำศนี้ใช้บังคับ	 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ง
กรรมกำรตำมข้อ	12	ต่อไป	
	 ในปีงบประมำณ	2562	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสบทบเงินในอัตรำตำมข้อ	 6	 แห่งประกำศ
คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	เรื่อง	กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ.	 2557	 และให้ถือว่ำข้อก�ำหนดของประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เร่ือง 
กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่	 พ.ศ.	 2557	 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรสมทบเงิน	 ยังคงมีผล
ใช้บังคับได้ต่อไปและตั้งแต่ปีงบประมำณ	 2563	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสบทบเงินเข้ำกองทุน 
หลักประกันสุขภำพในอัตรำตำมข้อ	8
	 เป็นข้อก�ำหนดเพื่อให้กำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	 มีควำมต่อเน่ือง	 ยกเว้น 
กำรสมทบงบของ	อปท.	เฉพำะปีงบประมำณ	2562	จะใช้ข้อก�ำหนดตำมข้อ	6	แห่งประกำศฯ	พ.ศ.	2557	
และจะใช้ข้อก�ำหนดตำมข้อ	8	แห่งประกำศฯ	พ.ศ.	2561	มำบังคับใช้ในปีงบประมำณ	2563	เป็นต้นไป
	 ข้อ	25	กำรด�ำเนินงำนใดตำมประกำศนี้	หำกยังไม่มี	กฎ	ระเบียบ	ประกำศ	หรือหลักเกณฑ์ที่จะ 
ก�ำหนดขึ้นตำมประกำศน้ี	 ให้ใช้	 กฎ	 ระเบียบ	ประกำศ	หรือหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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บังคับใช้โดยอนุโลม
 เป็นข้อก�ำหนดให้น�ำกฎ	 ระเบียบ	 ประกำศ	 หรือหลักเกณฑ์ของ	 อปท.	 มำบังคับใช้โดยอนุโลม	 
ในกรณีที่ประกำศนี้ไม่ไม่มี	กฎ	ระเบียบ	ประกำศ	หรือหลักเกณฑ์ที่จะก�ำหนดขึ้น	
	 ข้อ	 26	 ให้เลขำธิกำรส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เป็นผู้รักษำกำรตำมประกำศน้ี	 
และให้มีอ�ำนำจวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมประกำศนี้
 เป็นข้อก�ำหนดให้เลขำธิกำรส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เป็นผู้รักษำกำร	 และมีอ�ำนำจ
วินิจฉัยชี้ขำดปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมประกำศนี้	

เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง	หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร

ระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	พ.ศ.	2561
หมวด 1

การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท�าบัญชีและรายงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

1. การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	 1.1	บรรดำเงินรำยรับเข้ำกองทุนหลักประกันสุขภำพตำมข้อ	7	วรรคหนึ่ง	ให้น�ำส่งเข้ำบัญชีกองทุน
หลักประกันสุขภำพที่เปิดบัญชี	กับธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ประเภทบัญชี
เงินฝำกออมทรัพย์	 โดยใช้ชื่อบัญชีว่ำ	 “กองทุนหลักประกันสุขภำพ...	 (ระบุช่ือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น)”	
	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินตำมข้อ	7	วรรคสอง	เปิดบัญชีกับธนำคำรเพื่อกำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร	 ประเภทบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์	 โดยใช้ชื่อบัญชีว่ำ	 “กองทุนหลักประกัน
สุขภำพ...	(ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	เพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง”	แยกออกจำกบัญชี
กองทุนหลักประกันสุขภำพตำมวรรคหนึ่ง
	 กรณีที่มีควำมจ�ำเป็นไม่อำจเปิดบัญชีกับธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรตำมวรรค
หน่ึงและวรรคสองได้	 ให้เปิดบัญชีกับธนำคำรของรัฐอื่นได้	 โดยให้เป็นไปตำมข้อตกลงระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	
	 ทั้งนี้	 บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภำพที่ได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อนประกำศนี้ใช้บังคับ	 ให้ถือว่ำเป็น
บัญชีเงินฝำกตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วแต่กรณี
	 เป็นข้อก�ำหนดให้	 อปท.	 ต้องน�ำส่งเข้ำบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภำพที่	 อปท.	 เปิดบัญชีกับ
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ประเภทบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์	โดยใช้ชื่อบัญชี
ว่ำ	“กองทุนหลักประกันสุขภำพ...	(ชื่อเทศบำล.....	หรือ	อบต.	.....)		และหำก	อปท.	เข้ำร่วมด�ำเนินงำน
กองทุนฯ	ได้รับเงินเพิ่มในส่วนค่ำบริกำร	LTC		ให้เปิดบัญชีกับธนำคำร	ธ.ก.ส.	ประเภทบัญชีเงินฝำกออม
ทรัพย์	 โดยใช้ชื่อบัญชีว่ำ	 “กองทุนหลักประกันสุขภำพ...	 (ชื่อเทศบำล.....	 หรือ	อบต.	 .....)	 เพื่อกำรดูแล 
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง”	แยกออกจำกบัญชีกองทุนฯ 
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	 ในกรณีที่	 อปท.	 ไม่สำมำรถเปิดบัญชีกับธนำคำร	 ธ.ก.ส.	 ได้	 ให้เปิดบัญชีกับธนำคำรของรัฐอ่ืนได้	
โดยให้เป็นไปตำมข้อตกลงระหว่ำง	อปท.	กับ	สปสช.	
	 ท้ังนี้	 บัญชีกองทุนฯ	 ท่ีได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อนประกำศน้ีใช้บังคับ	 ให้ถือว่ำเป็นบัญชีเงินฝำก 
ตำมข้อ	1.1
	 1.2	กำรรับเงินเข้ำกองทุนหลักประกันสุขภำพให้รับเป็น	เงินสด	เช็ค	ตั๋วแลกเงิน	หรือธนำณัติก็ได้	 
และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนำมของกองทุนหลักประกันสุขภำพ	 ตำมแบบที่ส�ำนักงำนก�ำหนด	 ให้แก ่
ผู้ช�ำระเงินทุกครั้ง	 เว้นแต่กำรรับเงินท่ีได้รับกำรจัดสรรแต่ละปีจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	
ตำมที่คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติก�ำหนด	 โดยให้ใช้หลักฐำนกำรโอนเงินผ่ำนทำงธนำคำร
เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงในกำรบันทึกบัญชีรำยรับ
	 เป็นข้อก�ำหนดให้รับเงินเข้ำกองทุนฯ	 และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนำมของกองทุนหลักประกัน
สุขภำพ....(ชื่อเทศบำล...	 หรือ	 อบต.	 ...)	 ตำมแบบที่	 สปสช.	 ก�ำหนด	 ให้แก่ผู้ช�ำระเงินทุกคร้ัง	 ยกเว้น 
กำรรับเงินที่ได้รับกำรจัดสรรแต่ละปีจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 ให้ใช้หลักฐำนกำรโอนเงิน
ผ่ำนทำงธนำคำรเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงในกำรบันทึกบัญชีรำยรับ
	 1.3	 เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภำพได้รับไว้	 ให้น�ำฝำกเข้ำบัญชีตำม	 1.1	 ภำยในวันที่ได้รับ
เงิน	หำกไม่สำมำรถน�ำเงินดังกล่ำวฝำกเข้ำบัญชีได้ทัน	ให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหำรสูงสุดมอบหมำย	 
น�ำเงินสดจ�ำนวนดังกล่ำวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ	 ระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพ	 จ�ำนวนเงิน	
ปิดผนึก	 ลงลำยมือชื่อผู้รับผิดชอบ	 และน�ำฝำกไว้ท่ีตู้นิรภัยหรือสถำนท่ีเก็บรักษำเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	แล้วให้น�ำฝำกเข้ำบัญชีในวันท�ำกำรถัดไป
 เป็นข้อก�ำหนดเงินสดท่ีจะรับเข้ำกองทุนฯ	 ให้น�ำฝำกเข้ำบัญชีตำมข้อ	 1.1	 ภำยในวันที่รับเงิน	 
หำกน�ำฝำกไม่ได้	ให้บรรจุซองหรือหีบห่อ	ระบุชื่อ	จ�ำนวนเงิน	ให้ชัดเจน	ปิดผนึก	ลงลำยมือชื่อเจ้ำหน้ำที่
ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบให้ชัดเจน	เก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือสถำนที่เก็บรักษำเงิน	แล้วน�ำฝำกเข้ำบัญชี
กองทุนฯ	ในวันท�ำกำรถัดไปทันที
	 1.4	 กำรสมทบเงินจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ให้ด�ำเนินกำรโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมำณ	 
กรณีมีควำมจ�ำเป็น	ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมำณที่ส�ำนักงำนจ่ำยเงินสนับสนุน
 เป็นข้อก�ำหนดให้	 อปท.	 เร่งรัดกำรโอนเงินสมทบเข้ำกองทุนฯ	 โดยเร็ว	 เม่ือเริ่มปีงบประมำณ 
หำกมีกรณีจ�ำเป็นก็อำจชะลอได้แต่ต้องไม่เกินปีงบประมำณที่	สปสช.	จ่ำยเงินสนับสนุน
2. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	 2.1	 กำรจ่ำยเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพ	 ตำมข้อ	 7	 วรรคหนึ่ง	 และวรรคสองแล้วแต่กรณี	 
ให้ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 สั่งจ่ำยได้ตำมวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภำพน้ัน	 ๆ	 ทั้งนี้	 ภำยใต้โครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ที่คณะกรรมกำรกองทุน	 หรือคณะอนุกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงอนุมัติ	แล้วแต่กรณี
	 เป็นข้อก�ำหนดให้ผู้บริหำรสูงสุดของ	 อปท.	 เป็นผู้ส่ังจ่ำยตำมวัตถุประสงค์กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนฯ	
ภำยใต้โครงกำร	หรือกิจกรรม	ที่คณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ	หรือที่คณะอนุกรรมกำร	LTC	อนุมัติ
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	 2.2	วิธีกำรจ่ำยเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพให้จ่ำยได้	ดังต่อไปนี้
	 	 2.2.1	จ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนำณัติ
	 	 2.2.2	จ่ำยทำงธนำคำร
	 	 2.2.3	จ่ำยทำงอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนก�ำหนด
	 เป็นข้อก�ำหนดวิธีกำรจ่ำยเงินกองทุนฯ	 ซึ่งจะจ่ำยเป็นเช็ค/ตั๋วแลกเงิน/ธนำนัติ	 หรือจ่ำยทำง
ธนำคำร	หรือจ่ำยตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนก�ำหนด	ก็ได้
	 2.3	 ให้ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองผู้บริหำรสูงสุดที่ผู ้บริหำรสูงสุด
มอบหมำยหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 คนใดคนหนึ่ง	 ลงนำมร่วมกับพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
คนใดคนหน่ึงที่ผู้บริหำรสูงสุดมอบหมำยไว้จ�ำนวนสองคน	 รวมเป็นผู้ลงนำมสองคน	 เป็นผู้เบิกเงินจำก
บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภำพตำมโครงกำรหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกองทุนหรือ
คณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	แล้วแต่กรณี
	 เป็นข้อก�ำหนดให้มีผู้ลงนำมเบิกเงินจำกบัญชีกองทุนฯ	จ�ำนวน	2	คน	ลงนำมร่วมกัน	คือ	
	 คนที่	 1	 ได้แก่	 ผู้บริหำรสูงสุดของ	 อปท.	 หรือรองผู้บริหำรสูงสุดที่ผู ้บริหำรสูงสุดของ	 อปท. 
มอบหมำย	หรือปลัด	อปท.	คนใดคนหนึ่ง
	 คนที่	2	ได้แก่	พนักงำนส่วนท้องถิ่น	คนใดคนหนึ่ง	ที่ผู้บริหำรสูงสุดมอบหมำยไว้	2	คน	(ผู้บริหำร 
สูงสุดของ	 อปท.	 ควรมีค�ำสั่งแต่งตั้งพนักงำนส่วนท้องถิ่น	 เป็นผู้รับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรเบิกเงิน 
กองทุนฯ	นี้ด้วย)
	 2.4	 กำรจ่ำยให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หน่วยงำนสำธำรณสุข	 หรือ 
หน่วยงำนอื่น	 ให้หัวหน้ำของหน่วยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หน่วยงำนสำธำรณสุข	 หรือหน่วยงำนอ่ืนนั้น	 
เป็นผู้รับเงินหำกไม่สำมำรถมำรับเงินได้ด้วยตนเอง	 จะมอบอ�ำนำจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระท�ำได้	 
ทั้งนี้ต้องมีหนังสือมอบอ�ำนำจที่ชัดเจน
	 เป็นข้อก�ำหนดกำรจ่ำยเงินกองทุนฯ	 กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเป็นหน่วยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หน่วย
งำนสำธำรณสุข	หรือหน่วยงำนอื่น	ให้หัวหน้ำหน่วยงำนนั้น	ๆ	เป็นผู้รับเงินในนำมของหน่วยงำน	แต่หำก 
ไม่สำมำรถรับเงินได้ด้วยตนเอง	ให้มีหนังสือมอบอ�ำนำจให้ผู้อื่นมำรับเงินแทนได้	
	 2.5	 กำรจ่ำยให้ผู ้มีสิทธิรับเงินท่ีเป็นองค์กรหรือกลุ ่มประชำชน	 ให้ผู ้แทนที่ได้รับมอบหมำย 
จำกองค์กรหรือกลุ่มประชำชน	ไม่น้อยกว่ำสองคนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน
	 เป็นข้อก�ำหนดกำรจ่ำยเงินกองทุนฯ	 กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเป็นองค์กรหรือกลุ่มประชำชน	 จะต้องมี
กำรมอบหมำยผู้แทนจ�ำนวน	2	คน	ขึ้นไป	เป็นผู้รับเงินในนำมขององค์กรหรือกลุ่มประชำชนนั้น	ๆ	
	 2.6	 กำรจ่ำยเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพต้องมีหลักฐำนกำรจ่ำยเป็นใบเสร็จรับเงิน	 ใบส�ำคัญ
รับเงิน	ตำมแบบที่ส�ำนักงำนก�ำหนด	หรือหลักฐำนกำรน�ำเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้มีสิทธิรับเงิน	 
หรือหลักฐำนกำรรับเงินอย่ำงอื่น	ตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนก�ำหนด	เก็บไว้เพื่อกำรตรวจสอบ
	 เป็นข้อก�ำหนดกำรจ่ำยเงินกองทุนฯ	 ต้องมีหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน	 และ	 อปท.	 ต้องเก็บหลักฐำน 
กำรจ่ำยเงินนั้นไว้เพื่อกำรตรวจสอบด้วย	(ภำคผนวก	3	หน้ำที่	132	และ	133)
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3. การจัดท�าบัญชีและรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	 3.1	กำรบันทึกบัญชี	ให้บันทึกตำมรูปแบบที่ส�ำนักงำนก�ำหนด	
 เป็นข้อก�ำหนดให้กำรบันทึกบัญชีเป็นไปตำมรูปแบบที่	สปสช.	ก�ำหนด	(รำยละเอียดในบทที่	7)
	 3.2	รอบระยะเวลำบัญชีให้ถือตำมปีงบประมำณ	กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมด�ำเนิน
งำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 ระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญช	ี
ให้เริ่มระบบบัญชี	 ณ	 วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	
	 เป็นข้อก�ำหนดให้รอบระยะเวลำบัญชีถือตำมปีงบประมำณ	 ยกเว้น	 อปท.	 ที่เข้ำร่วมด�ำเนินงำนฯ	
ระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญชี	 ให้เร่ิมระบบบัญชี	 ณ	 วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจำกกองทุน	 สปสช.	 หรือ	
อปท.	
	 3.3	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	 รำยงำนกำรรับเงิน	 กำรจ่ำยเงิน 
และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำรสนเทศหรือระบบอื่น	 และจัดส่งรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	
รำยงำนกำรรับเงิน	กำรจ่ำยเงิน	และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภำพที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกองทุนแล้ว	ให้ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต	ทุกไตรมำส	โดยให้จัดส่งภำยใน
สำมสิบวันนับจำกวันสิ้นไตรมำส	ตำมรูปแบบที่ส�ำนักงำนก�ำหนด	
	 ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	
รำยงำนกำรรับเงิน	กำรจ่ำยเงิน	และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภำพที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกองทุนแล้ว	เก็บไว้เพื่อกำรตรวจสอบ
	 เป็นข้อก�ำหนดให้	อปท.	มีหน้ำที่จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	รำยงำนกำรรับเงิน	กำรจ่ำยเงิน	 
และเงินคงเหลือ	 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำรสนเทศหรือระบบอื่น	 และจัดส่งรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	
รำยงำนกำรรับเงิน	 กำรจ่ำยเงิน	 และเงินคงเหลือของกองทุนฯ	 ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
กองทุนแล้ว	ให้	สปสช.	เขต	ทกุไตรมำส	โดยให้จดัส่งภำยใน	30	วนั	นบัจำกวนัสิน้ไตรมำส	ตำมรปูแบบที	่สปสช.	
ก�ำหนด	และภำยในเดือนธันวำคมของทุกปีให้	อปท.	จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	รำยงำนกำรรับเงิน	 
กำรจ่ำยเงิน	 และเงินคงเหลือของกองทุนฯ	 ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกองทุนแล้ว	 เก็บไว้
เพื่อกำรตรวจสอบ	(รำยละเอียดในบทที่	7)

หมวด 2
การก�ากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

4. กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น
	 4.1	เมื่อได้รับเงินจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพให้น�ำไปใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนหลัก
ประกันสุขภำพภำยใต้โครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ท่ีคณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ	 ทั้งนี้	 กำรรับเงิน	 กำรเก็บ
รักษำเงิน	กำรจ่ำยเงิน	ให้เป็นไปตำมระเบียบที่หน่วยงำนนั้น	ๆ	ถือปฏิบัติ
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	 เป็นข้อก�ำหนดให้หน่วยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หน่วยงำนสำธำรณสุข	 และหน่วยงำนอื่น	 ที่ได้
รับเงินจำกกองทุนฯ	 ต้องน�ำไปใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	 ภำยใต้โครงกำร	 หรือกิจกรรม	 
ที่คณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ	 ส่วนวิธีกำรรับเงิน	 กำรเก็บรักษำเงิน	 กำรจ่ำยเงิน	 ให้เป็นไปตำมระเบียบ 
ของหน่วยงำนนั้น	ๆ	ถือปฏิบัติ
	 4.2	เก็บหลักฐำนกำรจ่ำยเงินจำกบัญชีไว้เพื่อกำรตรวจสอบ
 เป็นข้อก�ำหนดให้หน่วยบริกำร	สถำนบริกำร	หน่วยงำนสำธำรณสุข	และหน่วยงำนอื่น	 เก็บหลักฐำน 
กำรจ่ำยเงินจำกบัญชีไว้เพื่อกำรตรวจสอบ
	 4.3	เมื่อเสร็จส้ินโครงกำร	 ให้จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	 และรำยงำนกำรจ่ำยเงิน 
ตำมโครงกำร	 หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ	 ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภำพเพ่ือให้คณะกรรมกำรกองทุน
ทรำบ	และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพื่อกำรตรวจสอบ
	 เป็นข้อก�ำหนดให้หน่วยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หน่วยงำนสำธำรณสุข	 และหน่วยงำนอื่น	 จัดท�ำ
รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	 และรำยงำนกำรจ่ำยเงิน	 เมื่อเสร็จส้ินกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำร	 หรือ
กิจกรรมนั้นแล้ว	เพื่อส่งให้คณะกรรมกำรกองทุนทรำบและ	อปท.	เก็บไว้เพื่อกำรตรวจสอบ
	 4.4	กรณีที่มีเงินเหลือจำกกำรด�ำเนินงำน	 ให้น�ำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภำพ	 
เว้นแต่เงินสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง 
หำกด�ำเนินกำรตำมโครงกำรและแผนกำรดูแลรำยบุคคลแล้ว	ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงำน	
 เป็นข้อก�ำหนดในกรณีหน่วยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หน่วยงำนสำธำรณสุข	 และหน่วยงำนอื่น 
มีเงินเหลือจำกกำรด�ำเนินงำนให้น�ำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนฯ	 ยกเว้นค่ำบริกำร	 LTC	 หำกด�ำเนินงำน
ตำมโครงกำร	 และแผนกำรดูแลรำยบุคคลแล้ว	 ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงำน	 (หน่วยบริกำร/ 
สถำนบริกำร/ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน)
5. กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน 
	 5.1	 เมื่อได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพให้น�ำไปใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน 
หลักประกันสุขภำพ	ภำยใต้โครงกำรหรือกิจกรรมที่คณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ	เว้นแต่รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
ดังต่อไปนี้	ให้จ่ำยตำมหลักเกณฑ์	ดังนี้	
	 	 5.1.1	 ค่ำใช้จ ่ำยส�ำหรับบุคคลที่ด�ำเนินงำนตำมโครงกำร	 หรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติ 
จำกคณะกรรมกำรกองทุน	 ให้เบิกจ่ำยในอัตรำเทียบเคียงตำมระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยอนุโลม
	 	 5.1.2	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงส�ำหรับบุคคลที่ด�ำเนินงำนตำมโครงกำร	 หรือกิจกรรม	 
ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกองทุน	 ให้เบิกจ่ำยในอัตรำเทียบเคียงตำมระเบียบขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม	
 เป็นข้อก�ำหนดให้องค์กรหรือกลุ ่มประชำชน	 ท่ีได้รับเงินจำกกองทุนฯ	 ต้องน�ำไปใช้จ่ำย 
ตำมวตัถปุระสงค์ของกองทนุฯ	ภำยใต้โครงกำร	หรอืกจิกรรม	ทีค่ณะกรรมกำรกองทนุอนมัุต	ิยกเว้นรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง	ที่ด�ำเนินงำนตำมโครงกำร	หรือกิจกรรม	ให้เบิกจ่ำย 
ในอัตรำเทียบเคียงตำมระเบียบของ	อปท.	โดยอนุโลม



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

25

	 5.2	 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมโครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ให้ถือรำคำกลำงตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
หรือรำคำตลำดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้ำง
	 เป็นข้อก�ำหนดกรณีองค์กรหรือกลุ ่มประชำชน	 มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมแผนงำน	 โครงกำร 
หรือกิจกรรม	ให้ถือรำคำกลำงตำมระเบียบของทำงรำชกำร	หรือใช้รำคำตลำดโดยทั่วไปในขณะจัดซื้อจัด
จ้ำงเป็นเกณฑ์ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้
	 5.3	 กำรจัดหำครุภัณฑ์	 ให้แนบเอกสำรใบเสร็จรับเงินหรือใบส�ำคัญรับเงินไว้กับรำยงำนกำรจ่ำย
เงินดังกล่ำวด้วย
	 เป็นข้อก�ำหนดกรณีองค์กรหรือกลุ่มประชำชน	 มีกำรจัดหำครุภัณฑ์จะต้องแนบเอกสำรใบเสร็จ 
รับเงินหรือใบส�ำคัญรับเงินไว้กับรำยงำนกำรจ่ำยเงินตำมโครงกำร	หรือกิจกรรมนั้นด้วย
	 5.4	 เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร	 ให้จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	 และรำยงำนกำรจ่ำยเงิน 
ตำมโครงกำร	 หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ	 ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภำพเพ่ือให้คณะกรรมกำรกองทุน
ทรำบ	และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพื่อกำรตรวจสอบ
 เป็นข้อก�ำหนดให้องค์กรหรือกลุ่มประชำชน	จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	และรำยงำนกำรจ่ำย
เงิน	เมื่อเสร็จสิ้นกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำร	หรือกิจกรรมนั้นแล้ว	เพื่อส่งให้คณะกรรมกำรกองทุนทรำบ
และ	อปท.	เก็บไว้เพื่อกำรตรวจสอบ
	 5.5	กรณีที่มีเงินเหลือจำกกำรด�ำเนินงำน	ให้น�ำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภำพ
 เป็นข้อก�ำหนดในกรณีองค์กรหรือกลุ่มประชำชนมีเงินเหลือจำกกำรด�ำเนินงำน	 ให้น�ำเงินที่เหลือ
ส่งคืนกองทุนฯ 

หมวด 3
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่

6. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ 
คณะท�างาน และบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม ดังต่อไปนี้
	 6.1	ค่ำตอบแทนในกำรประชุมส�ำหรับกรรมกำรหรือที่ปรึกษำ	ไม่เกินครั้งละ	400	บำทต่อคน	เดือน
หนึ่งไม่เกิน	800	บำท	
	 6.2	 ค่ำตอบแทนในกำรประชุมส�ำหรับอนุกรรมกำร	 ไม่เกินครั้งละ	 300	 บำทต่อคน	 เดือนหนึ่ง 
ไม่เกิน	600	บำท		
	 6.3	 ค่ำตอบแทนในกำรประชุมส�ำหรับคณะท�ำงำน	 ไม่เกินคร้ังละ	 200	 บำทต่อคน	 เดือนหนึ่ง 
ไม่เกิน	400	บำท
	 6.4	 ค่ำตอบแทนในกำรประชุมส�ำหรับบุคคลภำยนอกซึ่งเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรกองทุน	 
หรือคณะอนุกรรมกำร	 หรือคณะท�ำงำน	 ให้เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนได้เท่ำกับกรรมกำร	หรืออนุกรรมกำร 
หรือคณะท�ำงำน	แล้วแต่กรณี
 เป็นข้อก�ำหนดให้จ่ำยเงินกองทุนฯ	 เป็นค่ำตอบแทนในกำรประชุมของกรรมกำร	 ที่ปรึกษำ	
อนุกรรมกำร	คณะท�ำงำน	และบุคคลภำยนอกที่ได้รับเชิญมำประชุม	ได้ตำมอัตรำที่ประกำศนี้ก�ำหนด
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7. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนส�าหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพที่เข้าประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างาน 
ให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับกรรมการหรืออนุกรรมการ หรือคณะท�างาน แล้วแต่กรณี
 เป็นข้อก�ำหนดให้จ่ำยเงินกองทุนฯ	 ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีหรือลูกจ้ำงของ	 อปท.	 ท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง
ให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	 ที่เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร 
หรือคณะอนุกรรมกำร	 หรือคณะท�ำงำน	 ให้เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนได้ในอัตรำเท่ำกับกรรมกำร	 หรือ
อนุกรรมกำร	หรือคณะท�ำงำน
8. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ ท่ีปรึกษา 
อนุกรรมการ คณะท�างาน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่รับการแต่งต้ัง
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เบิกจ่ายได้
ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของประธานกรรมการ
 เป็นข้อก�ำหนดให้จ่ำยเงินกองทุนฯ	 เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของกรรมกำร	 ที่ปรึกษำ	
อนุกรรมกำร	คณะท�ำงำน	และเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงของ	อปท.	ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับ
กำรด�ำเนินงำนฯให้เบิกจ่ำยได้ในอัตรำไม่เกินระเบียบของทำงรำชกำรโดยอนุโลม	ทั้งนี้	โดยกำรอนุมัติของ

ประธำนกรรมกำร
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	 ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	

พ.ศ.	2561	ยังคงยึดหลักควำมสมัครใจของ	อปท.	ในกำรเข้ำร่วมด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลัก

ประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 โดยต้องแสดงควำมประสงค์เข้ำร่วมด�ำเนินงำนฯ	 และมีควำม

พร้อมในกำรอุดหนุนเงินหรืองบประมำณ	 และด�ำเนินกำรสมทบเงินเข้ำกองทุนฯ	 ตำมอัตรำที่ก�ำหนด 

ตำมนัยข้อ	5	และข้อ	8	แห่งประกำศฯ		

 บทบำทและหน้ำท่ีของ	 อปท.	 ในกำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพใน

ท้องถิ่นหรือพื้นที่	โดยมีกองทุนฯ	ที่สมทบร่วมกันเป็นเครื่องมือนั้น	มีรำยละเอียดพอสังเขป	ดังนี้

1. การสมัครเข้าร่วมด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่

บทที่ 3 บทบาท และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อปท.
(ประกำศ	ข้อ	5) สปสช.	เขต

3.	ลงนำมข้อตกลง

4.	อปท.	
(เปิดบัญชี	ธกส.)

2.	แจ้งผล

1.	แสดงควำมประสงค์

	 1.	 อปท.	แสดงควำมประสงค์เข้ำร่วมด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	ต่อ	สปสช.	เขต	

	 2.	 สปสช.	เขต	พิจำรณำแล้วแจ้งผลให้	อปท.	ทรำบ

	 3.	 อปท.	และ	สปสช.เขต	ท�ำข้อตกลงร่วมกัน

	 4.	 อปท.	เปิดบัญชีธนำคำร	ธกส.	เพื่อรับเงินจำกกองทุน	สปสช.	และอปท.	สมทบเงิน	เข้ำกองทุนฯ 

	 	 (รำยละเอียดในบทที่	6	หน้ำที่	52)
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	 นอกจำกกำรเข้ำร่วมด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นท่ี	 โดยมีกองทุนฯ	 ที่สมทบร่วมกันแล้ว	 อปท.	 ที่มีควำมพร้อม	 ยังสำมำรถแสดงควำมจ�ำนงเข้ำร่วม

ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกำรดูแลระยะยำวส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	(Long	Term	Care:	LTC)	

ซึ่งจะได้รับเงินเพิ่มจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 ในส่วนค่ำบริกำร	 LTC	 โดยอปท.	 ไม่ต้อง

สมทบเงิน	มีขั้นตอน	ดังนี้

	 1. อปท.	ที่เข้ำร่วมกองทุนฯ	แสดงควำมประสงค์เข้ำร่วมด�ำเนินงำนกำรดูแลระยะยำวฯ	ต่อ	สปสช.	เขต

	 2.	 สปสช.	เขต	พิจำรณำแล้วแจ้งผลให้	อปท.	ทรำบ

	 3.	 อปท.	และ	สปสช.เขต	ท�ำข้อตกลงร่วมกัน

	 4.	 อปท.	 เปิดบัญชีธนำคำร	 ธกส.	 แยกออกจำกบัญชีกองทุนฯ	 เพ่ือรับเงินจำกกองทุน	 สปสช. 

	 	 ในส่วนค่ำบริกำร	LTC	

  (รำยละเอียดในบทที่	6	หน้ำที่	52)

2. การตั้งงบประมาณและสมทบเข้ากองทุนฯ

	 อปท.	 ด�ำเนินกำรสมทบงบประมำณเพื่อสมทบเข้ำกองทุนฯ	 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน	 (ภำคผนวก	1	หน้ำที่	 90-91) 

หรือหนังสือสั่งกำรที่กระทรวงมหำดไทยก�ำหนด	 โดยอัตรำกำรสมทบเป็นไปตำมที่ประกำศได้ก�ำหนดไว้

ในข้อ	8	ดังนี้

	 1.		 สมทบเงินไม่น้อยกว่ำร้อยละ	30	กรณีรำยได้ของ	อปท.	ไม่รวมเงินอุดหนุน	ต�่ำกว่ำ	6	ล้ำนบำท

	 2.	 สมทบเงินไม่น้อยกว่ำร้อยละ	40	กรณีรำยได้ของ	อปท.	ไม่รวมเงินอุดหนุน	ตั้งแต่	6	ถึง	20	ล้ำนบำท

	 3.		 สมทบเงินไม่น้อยกว่ำร้อยละ	50	กรณีรำยได้ของ	อปท.	ไม่รวมเงินอุดหนุน	สูงกว่ำ	20	ล้ำนบำท

อปท.
ที่เข้ำร่วมกองทุนฯ
(ประกำศ	ข้อ	5)

สปสช.	เขต

3.	ลงนำมข้อตกลง

4.	อปท.	
(เปิดบัญชี	ธกส.)

2.	แจ้งผล

1.	แสดงควำมประสงค์
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	 กำรจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติที่สนับสนุนให้	 อปท.	 เป็นไปตำมอัตรำต่อ
หัวประชำกรที่คณะกรรมกำรหลักฯ	 จะประกำศก�ำหนดในแต่ละปี	 ปัจจุบัน	 สปสช.	 สนับสนุนในอัตรำ 
45	บำทต่อหัวประชำกร	(ค�ำนวณจำกจ�ำนวนประชำกร	ณ	1	เมษำยน	ของทุกปี	ตำมวิธีของ	สปสช.)	
 ข้อควรค�านึงเรื่องการสมทบงบประมาณของ อปท.
	 1)	 กำรตั้งงบประมำณสมทบให้ด�ำเนินกำรทุกปี	 ตำมระเบียบ	 วิธีกำรตั้งงบประมำณท่ี	 อปท. 
ถือปฏิบัติ
	 2)	 กรณีไม่อำจตั้งงบประมำณสมทบไว้ในปีน้ัน	 หรือปีท่ีค้ำงสมทบ	 ให้ด�ำเนินกำรสมทบ 
งบประมำณเพิ่มเติมในปีถัดไป	
	 3)	 กรณี	 อปท.	 ที่มีเงินกองทุนฯ	 คงเหลือมำกกว่ำสองเท่ำของรำยรับของกองทุนฯ	 ตำมข้อ	 23	 
แห่งประกำศฯ	พ.ศ.2561	สปสช.	อำจงดกำรจัดสรรเงินจำกกองทุน	สปสช.	และ	อปท.	งดกำรสมทบเงิน 
ในปีงบประมำณนั้นได้	(อปท.	จะไม่ตั้งงบประมำณสมทบในปีที่	สปสช.	งดกำรจัดสรรเงินนั้นได้	ตำมเงื่อนไข 
ข้อ	23)	

3. การด�าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ 
 บทบำทและหน้ำที่ของ	อปท.	ในกำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	มีดังนี้
 1. การมอบหมายความรับผิดชอบ ผู้บริหำรสูงสุดของ	 อปท.	 (นำยกเทศมนตรี...	 /	 นำยก 
อบต.	...)	ออกค�ำสั่งของ	อปท.	เพื่อมอบหมำยให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือเหมำะสม	มำปฏิบัติงำน
ในกำรด�ำเนิน	งำนและบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	ดังนี้
	 	 1.1	ให้ผู้อ�ำนวยกำร	หรือหัวหน้ำกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม	หรือส่วนสำธำรณสุข	หรือที่
เรียกชื่ออื่น	หรือเจ้ำหน้ำที่อื่น	ของ	อปท.	มำปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 	 1.2	ให้หัวหน้ำหน่วยงำนคลังหรือเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนคลัง	 มำปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำร 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร	
	 	 1.3	มอบหมำยให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นของ	อปท.	จ�ำนวน	2	คน	ร่วมเป็นผู้ลงนำม	เป็นผู้เบิก
เงินจำกบัญชีกองทุนฯ
	 	 1.4	มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงของ	อปท.	เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนิน
งำนและบริหำรจัดกำรกองทุนฯ
	 	 1.5	กรณีมีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร	 หรือคณะท�ำงำน	 อำจพิจำรณำมอบหมำยให้เจ้ำ
หน้ำที่ไปปฏิบัติหน้ำที่ด้วยเช่นกัน
 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.	 ด�ำเนินกำรตำมแนวทำงกำร
คัดเลือกกรรมกำรภำยใต้ประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก
กรรมกำรในคณะ	 กรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 พ.ศ.	 2561	 และเมื่อ
ได้กรรมกำรที่มำจำกกำรคัดเลือก	ให้ผู้บริหำรสูงสุดของ	อปท.	(นำยกเทศมนตรี...	/	นำยก	อบต.	...)	เป็น 
ผู้ออกค�ำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรกองทุน	และแจ้งให้	สปสช.	เขต	ทรำบ	ตำมนัยข้อ	12	แห่งประกำศฯ	
พ.ศ.	2561	(รำยละเอียดในบทที่	4	หน้ำที่	32)
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 3. งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนและการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ  กำรด�ำเนินงำน 

และบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	ของ	อปท.	เพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรหรือกิจกรรมต้องได้รับอนุมัต ิ

จำกคณะกรรมกำรกองทุน	 อปท.	 มีหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกองทุนรวมถึงกำรบริหำร 

หรือพัฒนำกองทุนฯ	ให้มีประสิทธิภำพ	ดังนี้

  3.1 งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน อปท.	ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุน	 

ด�ำเนินกำรจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุนอย่ำงต่อเนื่อง	อย่ำงน้อยปีละ	4-6	ครั้ง	กำรจัดประชุม 

ทุกครั้งควรท�ำหนังสือเชิญคณะกรรมกำรกองทุนเข้ำร่วมประชุม	 ก�ำหนดวำระกำรประชุม	 และจัดท�ำ

รำยงำนกำรประชุม	สำระกำรประชุมดังตัวอย่ำงตำมตำรำง

ครั้งที่ สาระการประชุม หมายเหตุ

1 -	สรุปผลกำรด�ำเนินกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ

-	สรุปและรำยงำนกำรเงินไตรมำส	4	ของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

-	อนุมัติแผนกำรเงินประจ�ำปีงบประมำณ

ตุลำคม-พฤศจิกำยน

2 -	อนุมัติโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนกำรเงินประจ�ำปีงบประมำณ ธันวำคม

3 -	รำยงำนกำรเงิน/ติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร	ไตรมำส	1

-	อนุมัติโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนกำรเงินประจ�ำปีงบประมำณ

-	ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนฯ	เพื่อหำโอกำสพัฒนำ

มกรำคม

4 -	รำยงำนกำรเงิน/ติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร	ไตรมำส	2

-	ปรับแผนกำรเงินประจ�ำปีงบประมำณ

เมษำยน

5 -	รำยงำนกำรเงิน/ติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร	ไตรมำส	3 กรกฎำคม

6 -	เตรียมจัดท�ำสรุปผลกำรด�ำเนินกำรในรอบปีงบประมำณ

-	ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนฯ

กันยำยน

  3.2 การบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ	 อปท.	 มีหน้ำท่ีในกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนฯ	 ให้มี

ประสิทธิภำพ	 ตั้งแต่กำรจัดกำรดำ้นธุรกำรของกองทุนฯ	 ที่รวดเร็ว	 กำรมีเครื่องมือหรือครุภัณฑ์ท่ีอ�ำนวย

ควำมสะดวกในกำรท�ำงำน	 กำรสร้ำงแรงจูงใจ	 (ค่ำตอบแทน)	 รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพของกรรมกำร

และเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนกองทุนฯ	 ฯลฯ	 โดย	 อปท.	 จัดท�ำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำกองทุนฯ	บรรจุใน

แผนกำรเงินประจ�ำปีของกองทุนฯ	 เพื่อขออนุมัติคณะกรรมกำรกองทุนและด�ำเนินงำนตำมแผนงำน/

โครงกำร
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 4. การจัดท�าและบริหารแผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพประจ�าปี	 ในแต่ละ

ปีงบประมำณ	อปท.	ต้องจัดท�ำแผนกำรเงินกองทุนฯ	ประจ�ำปี	เพื่อเสนอคณะกรรมกำรกองทุนพิจำรณำ

อนุมัติต้ังแต่ต้นปีงบประมำณหรือก่อนเร่ิมต้นปีงบประมำณ	กำรจัดท�ำแผนกำรเงินประจ�ำปีของกองทุนฯ	

มุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรของ	 อปท.	 และมีเจตนำให้คณะกรรมกำรกองทุนทรำบถึงประมำณ

กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนฯ	 ภำพรวมทั้งปี	 ว่ำจะมีกำรสนับสนุนเป็นจ�ำนวนเงินรวมเท่ำไร	 มีแผนกำรใช้จ่ำย

เงินตำมโครงกำร	 หรือกิจกรรม	 (ข้อ	 10	 (1)	 ถึง	 (5))	 จ�ำนวนเท่ำไร	 อย่ำงไร	 รวมถึงกำรก�ำกับติดตำม 

กำรด�ำเนินงำนกองทุนฯ	

 5. การสนับสนุนให้หน่วยบริการ หน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มประชาชน จัดบริการหรือ

กิจกรรมหรือกระบวนการ	 อปท.	 อำจสนับสนุนหรือประสำนให้หน่วยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หน่วยงำน

สำธำรณสุข	 หน่วยงำนอื่น	 องค์กรหรือกลุ่มประชำชน	 จัดท�ำโครงกำรหรือกิจกรรมให้บริกำรสร้ำงเสริม 

สุขภำพ	ป้องกันโรค	ฟื้นฟูสมรรถภำพ	และรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิเชิงรุก	รวมถึงกำรจัดกระบวนกำร

หรือกิจกรรมเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 กำรป้องกันโรค	 ให้แก่ประชำชนในท้องถ่ิน	 เพ่ือให้ประชำชนใน

ท้องถิ่นสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงท่ัวถึง	 	 ซ่ึงกำรสนับสนุนหรือประสำนควรด�ำเนินกำรใน

ช่วงกำรจัดท�ำแผนกำรเงินกองทุนฯ	ประจ�ำปี	หรือภำยหลังกำรอนุมัติแผนกำรเงินกองทุนฯ	ก็ได้	

 6. การสนับสนุนค่าใช้จ ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม	 อปท.	 อำจแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำน	 ท�ำกำรตรวจสอบและวิเครำะห์แผนงำน	 โครงกำร	 หรือกิจกรรม 

เพื่อเสนอคณะกรรมกำรกองทุนพิจำรณำอนุมัติสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย	

 7. การท�านิติกรรมและบริหารสัญญาหรือข้อตกลง	 อปท.	 อำจจัดท�ำนิติกรรรมกับหน่วยงำน 

หรือองค์กรที่เป็นเจ้ำของโครงกำรหรือกิจกรรมที่คณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติสนับสนุน และบริหำร

สัญญำหรือข้อตกลงให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำหรือข้อตกลง

 8. การจัดท�าบัญชีและรายงานทางการเงิน อปท.	 บันทึกข้อมูลกำรเงินของกองทุนฯ	 ในระบบ

โปรแกรมบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	 เก็บหลักฐำนที่เกี่ยวข้องไว้เพ่ือรอกำรตรวจสอบ	 จัดท�ำบัญชีรำยรับ 

รำยจ่ำย	และรำยงำนทำงกำรเงินของกองทุนฯ เพื่อเสนอคณะกรรมกำรกองทุนให้ควำมเห็นชอบ

 9. การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด�าเนินงานกองทุนฯ อปท.	ติดตำมกำรด�ำเนินงำน 

ตำมโครงกำรหรือกิจกรรมของหน่วยงำนหรือองค์กรท่ีได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย	 ประเมินควำมส�ำเร็จ 

ของโครงกำรและภำพรวม	 เก็บหลักฐำนที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อรอกำรตรวจสอบ	 รวมถึงกำรจัดท�ำรำยงำน 

ผลกำรด�ำเนินของกองทุนฯ	
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1. องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 12 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 มีดังนี้
	 (1)	 ผู้บริหำรสูงสุดของ	อปท.	เป็นประธำนกรรมกำร
	 (นำยกเทศมนตรี...	/	นำยกอบต.	...	เป็นประธำนกรรมกำรโดยต�ำแหน่ง)
	 (2)	 ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น	จ�ำนวน	2	คน	เป็นกรรมกำร
	 (เมื่อได้กรรมกำรตำมข้อ	12	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	และ	(10)	ให้ประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ในท้องถิ่น	จ�ำนวน	2	คน	เป็นกรรมกำรโดยกรรมกำรคัดเลือก)
	 (3)	 สมำชิกสภำ	อปท.	ที่สภำ	อปท.	มอบหมำย	จ�ำนวน	2	คน	เป็นกรรมกำร
	 (สมำชิกสภำที่สภำ	เทศบำล/อบต.	มอบหมำย	เป็นกรรมกำรโดยกำรมอบหมำย)
	 (4)	 หัวหน้ำหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่จัดบริกำรสำธำรณสุขในท้องถิ่น	ที่คัดเลือกกันเอง	จ�ำนวนไม่เกิน	 
2	คน	เป็นกรรมกำร	
	 (หัวหน้ำหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่จัดบริกำรสำธำรณสุขในท้องถิ่น	 คือ	 ผอ.	 รพ.สต./...	 ที่จัดบริกำร
สำธำรณสุขในท้องถิ่น	ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริกำรปฐมภูมิกับ	สปสช.	เป็นกรรมกำรโดยกำรคัดเลือก)
	 (5)	 อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำนในท้องถิ่น	ที่คัดเลือกกันเอง	จ�ำนวน	2	คน	เป็นกรรมกำร
	 (เป็นกรรมกำรโดยกำรคัดเลือก)	
	 (6)	 ผู้แทนหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่ประชำชนในหมู่บ้ำนหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง	จ�ำนวนไม่เกิน	5	คน	 
เป็นกรรมกำร	
	 (เป็นกรรมกำรโดยกำรคัดเลือก)
	 (7)	 ผู้แทนของศูนย์ประสำนงำนหลักประกันสุขภำพประชำชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ	
ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น	(ถ้ำมี)	เป็นกรรมกำร	
	 (เป็นกรรมกำรโดยกำรมอบหมำย)
	 (8)	 ปลัด	อปท.	เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
	 (ปลัดเทศบำล...	/	อบต.	...	เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรโดยต�ำแหน่ง)
	 (9)	 ผู้อ�ำนวยกำรหรือหัวหน้ำกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสำธำรณสุขหรือที่เรียกช่ือ
อื่นของ	อปท.	หรือเจ้ำหน้ำที่อื่นที่ผู้บริหำรสูงสุดของ	อปท.	มอบหมำย	เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 (ผอ.	 ...	 /	 หัวหน้ำ...	 /	 เจ้ำหน้ำที่...	 (เทศบำล...	 /อบต.	 ...)	 เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
โดยต�ำแหน่ง)

บทที่ 4 บทบาท และหน้าที่ของกรรมการ อนุกรรมการ
และคณะทํางาน
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	 (10)	หัวหน้ำหน่วยงำนคลังหรือเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนคลังที่ผู้บริหำรสูงสุดของ	อปท.	มอบหมำย	 
เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 (หัวหน้ำ...	/เจ้ำหน้ำที่...	(เทศบำล...	/	อบต.	...)	เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรโดยต�ำแหน่ง)
	 คณะกรรมกำรกองทุนมีที่ปรึกษำเป็น	 สำธำรณสุขอ�ำเภอ	 หัวหน้ำหน่วยบริกำรประจ�ำที่จัดบริกำร
สำธำรณสุขในพื้นที่	และท้องถิ่นอ�ำเภอ	
	 (หัวหน้ำหน่วยบริกำรประจ�ำที่จัดบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่	คือ	ผอ.	รพ.	ที่จัดบริกำรสำธำรณสุข
ในพื้นที่	ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริกำรประจ�ำกับ	สปสช.)
	 กำรคัดเลือกกรรมกำรตำมข้อ	12	(4)	(5)	และ	(6)	นั้น	สปสช.	ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์กรรมกำรดังกล่ำว
แล้วโดยเป็นไปตำมประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	เรื่อง	หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำร 
ในคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่	 พ.ศ.	 2561	 ซึ่งก�ำหนดให้	 อปท.	
ประสำนให้มีกำรประชุมคัดเลือกกันเอง	และให้ผู้บริหำรสูงสุดของ	อปท.	(นำยกเทศมนตรี...	/	อบต.	...)	
เป็นผู้ออกค�ำสั่งแต่งตั้ง	 และแจ้งค�ำสั่งนี้ให้	 สปสช.	 เขต	ทรำบ	ภำยใน	30	วัน	นับแต่วันที่มีค�ำสั่งแต่งตั้ง	 
(รำยละเอียดตำมประกำศส�ำนักงำนฯ	เรื่อง	หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรฯ	ภำคผนวก	1	หน้ำที่	92-93)
	 กำรคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถ่ินตำมข้อ	 12	 (2)	 ประสงค์ให้เป็นดุลพินิจของกรรมกำรตำมข้อ	
12	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	และ	(10)	ในกำรพิจำรณำคัดเลือก	
	 เมื่อได้กรรมกำรที่มำจำกกำรคัดเลือกแล้ว	ให้ผู้บริหำรสูงสุดของ	อปท.	(นำยกเทศมนตรี...	/อบต.	...) 
เป็นผู้ออกค�ำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรกองทุน	และแจ้งให้	สปสช.	เขต	ทรำบต่อไป
	 ข้อแนะน�ำส�ำหรับกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
	 1.	 กรรมกำรที่เป็นโดยต�ำแหน่งควรระบุต�ำแหน่ง	ส่วนกรรมกำรที่เป็นบุคคลควรระบุชื่อนำมสกุล	
	 2.	 ที่ปรึกษำไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบของคณะกรรมกำรกองทุนตำมข้อ	 12	 (1)	 ถึง	 (10)	 แต่ท�ำ
หน้ำที่เป็นปรึกษำของคณะกรรมกำรกองทุน	 ซึ่งเป็นโดยต�ำแหน่งสำมำรถมอบผู้แทนได้ตำมสำยบังคับ
บัญชำของหน่วยงำน
 3.	 กำรคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นควรพิจำรณำจำกควำมรู้	 ควำมเชี่ยวชำญงำนด้ำนสำธำรณสุข	 
หรือมีควำมรอบรู้เก่ียวกับภูมิปัญญำท้องถ่ินซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทำงสุขภำพให้กับ
ประชำชนในพื้นที่ได้
	 4.	 กำรมอบหมำยผู้แทนของศูนย์ประสำนงำนฯ	หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ	ที่อยู่ในท้องถิ่น	 
เป็นกรรมกำรตำมข้อ	12	(7)	ขอให้	อปท.	ประสำนงำน	กับ	สปสช.	เขต	ในกำรส่งรำยชื่อผู้แทนดังกล่ำว
มำเป็นกรรมกำร	 ซึ่งควรเป็นบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่	 สำมำรถให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรอนุมัติโครงกำร	
หรือกิจกรรม	ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนได้เป็นอย่ำงดี
	 5.	 อปท.	 จัดท�ำค�ำสั่งเพื่อประกำศแจ้งต�ำแหน่งและรำยช่ือกรรมกำรในคณะกรรมกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพ	 เมื่อได้กรรมกำรครบองค์ประกอบตำม	 (1)	ถึง	 (10)	แล้ว	ทั้งนี้วิธีกำรจัดท�ำค�ำสั่งให้
เป็นไปตำมระเบียบ	วิธีกำรปฏิบัติของ	อปท.	และควรส่งส�ำเนำค�ำสั่งหรือประกำศให้	สปสช.	 เขต	ทรำบ	
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำนหำกมีกำรตรวจสอบ
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2. อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 16 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 ก�าหนดไว้มีดังนี้
	 1)	 พิจำรณำอนุมัติแผนกำรเงินประจ�ำปีของกองทุนฯ	 โดยมีเจตนำให้คณะกรรมกำรกองทุน 
เห็นถึงกำรประมำณกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนฯ	 ภำพรวมท้ังปีว่ำจะมีกำรสนับสนุนเป็นจ�ำนวนเงินรวมเท่ำไร	 
มีแผนกำรใช้จ่ำยเงินตำมโครงกำร	หรือกิจกรรม	(ข้อ	10	(1)	ถึง	(5))	จ�ำนวนเท่ำไร	อย่ำงไร	หรืออำจจะท�ำ 
แผนปฏิบัติงำนลักษณะเหมือนตำรำงปฏิทินกำรท�ำงำน	 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเตือนเมื่อถึงก�ำหนดเวลำ
กำรด�ำเนินงำนของกองทุนฯ	ด้วยก็ได้		
	 2)	 พิจำรณำอนุมัติโครงกำร	หรือกิจกรรม	ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	ตำมข้อ	10
	 3)	 ออกระเบียบที่จ�ำเป็นเพ่ือประสิทธิภำพในกำรบริหำรกองทุน	 ทั้งนี้	 ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกำศนี้
	 4)	 สนับสนุนให้บุคคลในท้องถ่ินสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขท้ังท่ีบ้ำน	 ในชุมชน	 หรือหน่วย
บริกำร	ได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ
	 5)	 ให้ค�ำแนะน�ำในกำรจัดท�ำข้อมูลและโครงกำร	 หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงำนสำธำรณสุข 
ของกลุ่มเป้ำหมำยแก่หน่วยงำน	องค์กรหรือกลุ่มประชำชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 6)	 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	รำยงำนกำรรับเงิน	กำรจ่ำยเงิน	และเงิน
คงเหลือของกองทุนฯ	
	 (รำยละเอียดกำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำร	หรือกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	ของข้อ	10 
บทที่	5)	
	 ประกอบกับข้อ	 17	 แห่งประกำศฯ	พ.ศ.	 2561	 ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรกองทุนมีอ�ำนำจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำร	 หรือคณะท�ำงำน	 เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมประกำศนี้	 หรือตำมที่คณะกรรมกำรกองทุน
มอบหมำย	

3. การด�ารงต�าแหน่งและการพ้นต�าแหน่งของกรรมการกองทุนตามข้อ 13 และข้อ 14 แห่งประกาศฯ 
พ.ศ. 2561 ดังนี้
	 1.		 กรรมกำรในสดัส่วนตำมข้อ	12	(2)	ผูท้รงคณุวฒุใินท้องถิน่	(3)	สมำชกิสภำ	อปท.	ทีส่ภำมอบหมำย	
(4)	หัวหน้ำหน่วยบริกำรปฐมภูมิ	(5)	อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน	(6)	ผู้แทนหมู่บ้ำนหรือชุมชน	 
และ	(7)	ผู้แทนของศูนย์ประสำนงำนฯ	มีวำระอยู่ในต�ำแหน่งครำวละ	4	ปี	นับแต่วันที่ออกค�ำสั่งแต่งตั้ง
	 2.		 เมื่อกรรมกำรตำมข้อ	12	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	และ	(7)	ครบก�ำหนดตำมวำระ	4	ปีแล้ว	หำกยังไม่ได ้
มีกำรคัดเลือกกรรมกำรขึ้นใหม่	 ให้กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งอยู่ในต�ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป 
จนกว่ำกรรมกำรซึ่งได้รับกำรคัดเลือกขึ้นใหม่เข้ำมำปฏิบัติหน้ำท่ี	 แต่ต้องไม่เกิน	 90	 วัน	 นับแต่วันท่ี
กรรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่ง	
	 3.	 กรณีที่กรรมกำรตำมข้อ	 12	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 (6)	 และ	 (7)	 พ้นจำกต�ำแหน่งก่อนครบวำระ	 
ให้ด�ำเนินกำรคัดเลือกกรรมกำรประเภทเดียวกันแทนภำยใน	 30	 วัน	 นับแต่วันท่ีต�ำแหน่งกรรมกำรนั้น 
ว่ำงลง ตำมประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำร 
ในคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 พ.ศ.	 2561	 และให้ผู้ได้รับกำร
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คัดเลือกอยู่ในต�ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลือของกรรมกำรซึ่งตนแทน	 ยกเว้นกรณีที่วำระของกรรมกำร 
ที่พ้นจำกต�ำแหน่งก่อนครบวำระเหลืออยู่ไม่ถึง	90	วัน	จะไม่ด�ำเนินกำรคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมกำรแทน
ต�ำแหน่งที่ว่ำงลงนั้นก็ได้	และให้คณะกรรมกำรกองทุนประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่
	 4.	 กรณีกรรมกำรที่สภำ	 อปท.	 มอบหมำยตำมข้อ	 12	 (3)	 ว่ำงลง	 โดยไม่ใช่เหตุผลกำรพ้นจำก 
ต�ำแหน่งก่อนครบวำระ	4	ปี	ให้คณะกรรมกำรกองทุนประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่
	 5.	 กรณีกรรมกำรตำมข้อ	12	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	และ	(7)	นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ	
4	ปี	แล้ว	ให้พ้นจำกต�ำแหน่ง	ในกรณีดังต่อไปนี้
	 	 1)	 ตำย
	 	 2)	 ลำออก
	 	 3)	 ย้ำยไปด�ำรงต�ำแหน่งหรือไปประกอบอำชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
	 	 4)	 เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
	 	 5)	 เป็นบุคคลล้มละลำย
	 	 6)	 ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุก	 เว้นแต่โทษส�ำหรับควำมผิดที่ได้กระท�ำ 
โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
	 	 7)	 พ้นจำกควำมเป็นสมำชิกภำพของสภำ	 อปท.	 อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน 
ผู้แทนศูนย์ประสำนงำนฯ	หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในท้องถิ่น	
	 	 8)	 ขำดประชุม	3	ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร	

4. การประชุมคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 15 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 ดังนี้
	 1.	 กำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุน	 ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง	 ของจ�ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม	
	 2.	 กรณีประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้	 ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

 ข้อแนะน�าส�าหรับเป็นแนวทางการประชุมคณะกรรมการกองทุน
 1. กรณี อปท. ที่เข้าร่วมด�าเนินงานกองทุนฯ ในปีแรก (กองทุนฯ ใหม่)	ควรจัดกำรประชุมคณะ
กรรมกำรกองทุนเป็นประจ�ำอย่ำงน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	ดังนี้
  ครั้งที่ 1	 เพื่อชี้แจงเป้ำหมำย	วัตถุประสงค์	และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	บทบำท
หน้ำที่ของคณะกรรมกำร	 ออกระเบียบที่จ�ำเป็นเพื่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรกองทุนฯ	 แต่ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับประกำศนี้	
  ครั้งที่ 2 เพื่อพิจำรณำปัญหำสุขภำพในพื้นที่	โดยใช้ข้อมูลจำกหน่วยบริกำร	อปท.	เวทีประชำคม	 
และกำรระดมควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำร	 เพ่ือจัดท�ำแผนกำรเงินประจ�ำปีของกองทุนฯ	 หรือแผน
สุขภำพของ	 อปท.	 ตำมประกำศหรือระเบียบที่คณะกรรมกำรเห็นชอบ	 เมื่อเสร็จส้ินกำรประชุมควรมี 
กำรเผยแพร่ประกำศหรือระเบียบของกองทุนฯ	 หรือหลักเกณฑ์กำรสนับสนุนงบประมำณโครงกำร	 และ
แผนสุขภำพของ	อปท.	เพื่อประชำสัมพันธ์ให้หน่วยบริกำร	และภำคีเครือข่ำยในชุมชนทรำบ	ในกำรรับรู ้
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กำรมีงบประมำณของกองทุนฯ	 เพื่อจัดท�ำโครงกำร	 หรือกิจกรรมมำขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนฯ 
ต่อไป
 ครั้งท่ี 3 เพื่อพิจำรณำรำยละเอียดของแต่ละโครงกำรหรือกิจกรรมตำมข้อ	 10	 (1)	 ถึง	 (5)		 
(โดยกิจกรรมตำม	 (5)	 ให้ขึ้นอยู่กับสภำพปัญหำของพื้นที่)	 และอนุมัติกำรใช้งบประมำณที่สอดคล้อง
ปัญหำสำธำรณสุขในพื้นที่	 รูปแบบกำรน�ำเสนอโครงกำรอำจให้ผู ้เสนอมำเสนอโครงกำรต่อคณะ
กรรมกำรด้วยตนเองหรือเสนอโครงกำรต่อคณะอนุกรรมกำร	 หรือคณะท�ำงำนที่คณะกรรมกำรกองทุน
มอบหมำยก็ได้	แต่ทุกโครงกำร	ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกองทุน
 การประชุมครั้งถัดไป	 เพื่อพิจำรณำโครงกำรท่ีขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนฯ	
ระหว่ำงปี	 รวมทั้งติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรที่กองทุนฯ	 ให้กำรสนับสนุนไปแล้ว	 รำยงำนสถำนะ 
กำรเงินทุกไตรมำส	 ทบทวนปัญหำสำธำรณสุขในพื้นที่	 ติดตำมกำรบันทึกรำยงำนผ่ำนระบบออนไลน์	
http://obt.nhso.go.th	ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 2. กองทุนฯ ที่ด�าเนินการต่อเนื่อง (กองทุนฯ เดิม) ควรมีกำรประชุมอย่ำงน้อยทุก	1-3	เดือน	ดังนี้
  2.1 ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม (ไตรมาสแรก) ควรมีกำรประชุมเพื่อ
	 	 	 -	 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ	
	 	 	 -	 จัดท�ำแผนสุขภำพของกองทุนฯ	ก�ำหนดกรอบโครงกำร	หรือกิจกรรมของปีงบประมำณใหม่
	 	 	 -	 อนุมัติแผนกำรเงินประจ�ำปี	ประกำศใช้แผนฯ
  2.2 ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม (ไตรมาสที่ 2) ควรมีกำรประชุมเพื่อ
	 	 	 -	 	พิจำรณำรำยละเอียดของแต่ละโครงกำรหรือกิจกรรมตำมข้อ	10	 (1)	ถึง	 (5)	 	ส�ำหรับ

รูปแบบกำรน�ำเสนอโครงกำร	 อำจให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรน�ำเสนอโครงกำรต่อคณะ
กรรมกำรด้วยตนเองหรือน�ำเสนอโครงกำรต่อคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำนที่
คณะกรรมกำรกองทุนฯ	มอบหมำย

	 	 	 -	 	อนุมัติกำรใช้งบประมำณอำจสอดคล้องกับแผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์	หรือแผนสุขภำพ
ชุมชน	 หรือแผนสุขภำพของกองทุนฯ	 หรือปัญหำสำธำรณสุขในพื้นที่	 แต่ทุกโครงกำร
ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกองทุน

  2.3 ในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน (ไตรมาส 3 - 4) ควรมีกำรประชุมเพื่อ
	 	 	 -	 พิจำรณำโครงกำร	หรือกิจกรรมที่ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนฯ	ระหว่ำงปี
	 	 	 -	 	ก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ของหน่วยงำน/องค์กร	 

ที่กองทุนฯ	ให้กำรสนับสนุน
	 	 	 -	 ทบทวนปัญหำสำธำรณสุขในพื้นที่
	 	 -	 	ติดตำมกำรบันทึกรำยงำนผ่ำนโปรแกรมระบบออนไลน์	 http://obt.nhso.go.th 

ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 3. ข้อเสนอแนะส�าหรับการประชุม และการรายงาน
	 	 3.1	คณะกรรมกำรกองทุนต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อรำยงำนสถำนะกำรเงินทุกไตรมำส
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	 	 3.2		กรรมกำรและเลขำนุกำรต้องจัดท�ำระเบียบวำระกำรประชุม	 และบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมทุกครั้ง

	 	 3.3	กำรประชุมในแต่ละครั้งองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
	 	 3.4	กำรจัดท�ำบันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุน	 ควรท�ำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้	 เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำนส�ำหรับใช้ในกำรอ้ำงอิงและกำรตรวจสอบ	 โดยให้
ประธำนกรรมกำรและเลขำนุกำรเป็นผู้ลงนำมรับรองรำยงำนกำรประชุมทุกครั้ง

5. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายตามข้อ 21 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 ดังนี้
	 1.	 กรรมกำร	ที่ปรึกษำ	อนุกรรมกำร	และคณะท�ำงำน	ได้รับค่ำตอบแทนในกำรประชุม	ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเดินทำง	และค่ำใช้จ่ำยอื่น	 โดยอัตรำค่ำตอบแทนเป็นไปตำมข้อก�ำหนดในหมวด	3	ข้อ	6	 เอกสำร
หมำยเลข	1	แนบท้ำยประกำศฯ	พ.ศ.	2561
	 2.	 บุคคลภำยนอกที่ได้รับเชิญมำประชุมจะได้รับค่ำตอบแทนในกำรประชุมเท่ำกับกรรมกำร
	 3.	 เจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงของ	 อปท.	 ที่รับกำรแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนและ
บริหำรจัดกำรฯ	 ท่ีเข้ำร่วมประชุม	 มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในกำรประชุม	 ให้เบิกจ่ำยในอัตรำเท่ำกับ
กรรมกำรโดยเป็นไปตำมข้อก�ำหนดในหมวด	3	ข้อ	7	เอกสำรหมำยเลข	1	แนบท้ำยประกำศฯ	พ.ศ.	2561	
แต่ต้องไม่เกินวงเงินตำมข้อ	10	(4)	

แผนภาพแสดงสาระส�าคัญของคณะกรรมการกองทุน

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
(ตามข้อ 15)

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์ประกอบ
(ตามข้อ 12)

วาระการดํารงและพ้นตําแหน่ง
(ตามข้อ 13,14)

อํานาจหน้าที่
(ตามข้อ 10,16,17)

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
(ตามข้อ 21)

6. คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (คณะ
อนุกรรมการ LTC) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกองทุน มีองค์ประกอบตามข้อ 18 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 
2561 ดังนี้
	 (1)	 ผู้บริหำรสูงสุดของ	อปท.	หรือผู้บริหำรอื่นที่ผู้บริหำรสูงสุดของ	อปท.	มอบหมำย	เป็นประธำน
อนุกรรมกำร	
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	 (นำยกเทศมนตรี...	/อบต.	...	หรือผู้บริหำรอื่นที่ผู้บริหำรสูงสุดของ	อปท.	มอบหมำย	สำมำรถมอบ
หมำยได้โดยกฎ	ระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงำน		เป็นประธำนอนุกรรมกำรโดยต�ำแหน่ง)	
	 (2)	 ผู้แทนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ	จ�ำนวน	2	คน	เป็นอนุกรรมกำร
	 (เป็นอนุกรรมกำรโดยต�ำแหน่งกรรมกำรกองทุน)
	 (3)	 หัวหน้ำหน่วยบริกำรประจ�ำที่จัดบริกำรสำธำรณสุขในท้องถิ่นหรือผู้แทน	เป็นอนุกรรมกำร
	 (หัวหน้ำหน่วยบริกำรประจ�ำที่จัดบริกำรสำธำรณสุขในท้องถิ่น	คือ	ผอ.	รพ.	ที่จัดบริกำรสำธำรณสุข 
ในท้องถิ่นนั้น	ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริกำรประจ�ำกับ	สปสช.	เป็นอนุกรรมกำรโดยต�ำแหน่ง	สำมำรถ
มอบผู้แทนได้ตำมสำยบังคับบัญชำของหน่วยงำน)
	 (4)	 สำธำรณสุขอ�ำเภอหรือผู้แทน	เป็นอนุกรรมกำร
	 (เป็นอนุกรรมกำรโดยต�ำแหน่ง	สำมำรถมอบผู้แทนได้ตำมสำยบังคับบัญชำของหน่วยงำน)
	 (5)	หัวหน้ำหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่จัดบริกำรสำธำรณสุขในท้องถิ่น	เป็นอนุกรรมกำร
	 (หัวหน้ำหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่จัดบริกำรสำธำรณสุขในท้องถิ่น	 คือ	 ผอ.	 รพ.สต./...	 ที่จัดบริกำร
สำธำรณสุขในท้องถิ่น	ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริกำรปฐมภูมิกับ	สปสช.	เป็นอนุกรรมกำรโดยต�ำแหน่ง)
	 (6)	ผู้จัดกำรกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข	เป็นอนุกรรมกำร
	 (เป็นอนุกรรมกำรโดยกำรมอบหมำย)
	 (7)	ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	เป็นอนุกรรมกำร
	 (เป็นอนุกรรมกำรโดยกำรมอบหมำย)
	 (8)	ปลัด	อปท.	เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
	 (เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำรโดยต�ำแหน่ง)
	 (9)	เจ้ำหน้ำที่อื่นที่ผู้บริหำรสูงสุดของ	อปท.	มอบหมำย	เป็นอนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 (เป็นอนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรโดยกำรมอบหมำย)

7. อ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ LTC ตามข้อ 19 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 
	 ก�ำหนดให้มีอ�ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำร	 แผนกำรดูแลรำยบุคคล	 รวมถึงค่ำใช้จ่ำยตำม
แผนกำรดูแลรำยบุคคลส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	 ของศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน	
หน่วยบริกำร	หรือสถำนบริกำร	
	 กรณีกำรสนับสนุนให้กับศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน	 คณะอนุกรรมกำร	 LTC	 ต้อง
พิจำรณำคุณลักษณะของศูนย์ฯ	ตำมหลักเกณฑ์ที่	สปสช.	ก�ำหนด	โดยยังคงหลักเกณฑ์ตำมประกำศตำม
ประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนำ
และฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและคนพิกำร	พ.ศ.	2560	(ดูรำยละเอียดในบทที่	5) 

8. การประชุมของคณะอนุกรรมการ LTC ให้น�าข้อ 15 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 มาบังคับใช้ ดังนี้
	 1)	 กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรต้องมีอนุกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
อนุกรรมกำรทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม	
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	 2)	 กรณีประธำนอนุกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้	 ให้อนุกรรมกำรท่ีมำ
ประชุมเลือกอนุกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม	

แผนภาพแสดงสาระส�าคัญของคณะอนุกรรมการ LTC

9. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการ LTC เป็นไปในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการกองทุน 
 ข้อแนะน�าส�าหรับเป็นแนวทางการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LTC หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท�างานด้านอื่น ๆ 
	 1.	 อ�ำนำจในกำรแต่งตั้งเป็นของคณะกรรมกำรกองทุนตำมข้อ	 17	 แห่งประกำศฯ	 พ.ศ.	 2561	 
เมื่อได้องค์ประกอบของคณะอนุกรรมกำร	 LTC	 หรือคณะอนุกรรมกำร	 หรือคณะท�ำงำนด้ำนอื่น	 ๆ 
อำจท�ำเป็นค�ำสั่งแต่งตั้ง	 โดยประธำนกรรมกำรกองทุนเป็นผู้ลงนำมในค�ำสั่ง	 เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำน 
เพื่อกำรตรวจสอบ
	 2.	 อนุกรรมกำรท่ีเป็นโดยต�ำแหน่งควรระบุเป็นต�ำแหน่ง	 อนุกรรมกำรที่เป็นโดยกำรมอบหมำย	
ควรระบุชื่อนำมสกุลและตำมด้วยต�ำแหน่ง	 ซึ่งเป็นอ�ำนำจและดุลพินิจของคณะกรรมกำรกองทุนในกำร
แต่งตั้งอนุกรรมกำรที่เป็นโดยกำรมอบหมำย	
	 3.	 ผู้แทนกรรมกำรกองทุนฯ	 ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมกำรกองทุนในกำรคัดเลือก	 โดยอำจ 
น�ำเข้ำเป็นวำระหนึ่งในที่ประชุมคณะกรรมกำรกองทุน	 เพ่ือให้ได้มำซ่ึงผู้แทนกรรมกำรกองทุนฯ 
จ�ำนวน	2	คน	เป็นอนุกรรมกำร
	 4.	 กำรด�ำรงต�ำแหน่งและกำรพ้นต�ำแหน่งเป็นดุลพินิจของคณะกรรมกำรกองทุน	ตำมฐำนอ�ำนำจ 
ในกำรแต่งตั้ง	 ซึ่งวำระของอนุกรรมกำร	 คณะท�ำงำน	 อำจก�ำหนดไปในทิศทำงเดียวกับคณะกรรมกำร
กองทุน		
	 5.	 ค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมข้อ	21	แห่งประกำศฯ	พ.ศ.	2561	โดยอัตรำเป็นไปตำม
ข้อก�ำหนดในหมวด	3	ของเอกสำรหมำยเลข	1	แนบท้ำยประกำศดังกล่ำว

การประชุมคณะอนุกรรมการ LTC
(ตามข้อ 15)

คณะอนุกรรมการ LTC

องค์ประกอบ
(ตามข้อ 18)

วาระการดํารงและพ้นตําแหน่ง
(เป็นอํานาจของคณะกรรมการกองทุน)

อํานาจหน้าที่
(ตามข้อ 19)

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
(ตามข้อ 21)
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 หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินกองทุนฯ ตามข้อ 10 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้

	 1)	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หรือ

หน่วยงำนสำธำรณสุข

	 2)	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ	และกำรป้องกันโรค 

ขององค์กรหรือกลุ่มประชำชน	หรือหน่วยงำนอื่น	

	 3)	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ 

ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำและดูแลเด็กเล็กในชุมชน	 ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน	 

หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก	 หรือศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำและดูแล

เด็กเล็กในชุมชน	หรือกำรพัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุหรือคนพิกำรในชุมชน

	 4)	 เพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนฯ	ให้มีประสิทธิภำพของ	อปท.	ไม่เกิน 

ร้อยละ	15	ของเงินรำยรับของกองทุนฯ	ตำมข้อ	7	(1)	(2)	และ	(3)	ในแต่ละปีงบประมำณนั้น	หำก	อปท.	ใด 

ได้รับเงินเพิ่มตำมข้อ	7	วรรคสอง	(ค่ำบริกำร	LTC)	อำจสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ	5	 

กรณีที่มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้จ่ำยเพื่อจัดหำครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตำม 

ควำมจ�ำเป็น	และครุภัณฑ์ที่จัดหำได้ให้เป็นทรัพย์สินของ	อปท.	นั้น	

	 5)	 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบำดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	 ในกำรป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขได้ตำมควำมจ�ำเป็น	เหมำะสม	และทันต่อสถำนกำรณ์ได้

	 กรณีโครงกำรหรือกิจกรรมที่ขอกำรสนับสนุนตำมข้อ	10	(1)	(3)	และ	(5)	มีควำมจ�ำเป็นต้องจัดหำ

ครุภัณฑ์เพื่อกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขให้กับบุคคล	 ให้คณะกรรมกำรกองทุนพิจำรณำสนับสนุนได้ใน

วงเงินตำมควำมจ�ำเป็น	 เว้นแต่กรณี	 (2)	 ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน	 10,000	 บำทต่อโครงกำร	 และ

ครุภัณฑ์ที่จัดหำได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงำน	องค์กรหรือกลุ่มประชำชน	ที่ได้รับกำรสนับสนุน	

ผู้มีสิทธิที่จะขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุนฯ	ได้แก่		

	 1.	 หน่วยบริกำร/สถำนบริกำร/หน่วยงำนสำธำรณสุข	

	 2.	 องค์กร/กลุ่มประชำชน/หน่วยงำนอื่น

	 3.	 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก/ศูนย์ท่ีด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำและดูแลเด็กเล็กในชุมชน/

ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�ำเนิน

บทที่ 5 วิธีปฏิบัติในการสนับสนุนแผนงาน โครงการ กิจกรรม
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กิจกรรมเก่ียวกับกำรพัฒนำและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือกำรพัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุหรือ
คนพิกำรในชุมชน
	 4.	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 โดยกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขตำมนิยำมแห่งประกำศฯ	พ.ศ.	 2561	 หมำยถึง	 การจัดบริการ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึง 
การจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค	 ผู้มีสิทธิที่จะขอรับ
กำรสนับสนุนเงินกองทุนฯ	 จึงต้องพิจำรณำตำมศักยภำพของหน่วยงำน	 องค์กร	 หรือกลุ่มประชำชน	
ประกอบด้วย	 ภำยใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	 ซึ่งลักษณะของกิจกรรมยังคงสำมำรถน�ำตัวอย่ำง
กิจกรรมบริกำรสำธำรณสุขแห่งประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคภำยใต้ 
คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเรื่อง	 กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของกองทุนหลักประกัน
สุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 พ.ศ.	 2557	 มำเป็นแนวทำงประกอบกำรด�ำเนินโครงกำร	 หรือ
กิจกรรม	 เพื่อขอรับสนับสนุนจำกกองทุนฯ	 ได้	 ท้ังนี้	 สปสช.	 ได้จัดตัวอย่ำงโครงกำร	 โดยหน่วยงำน 
ที่มำขอรับงบประมำณจำกกองทุนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ 
กลุ่มเป้ำหมำยและสภำพปัญหำทำงสุขภำพของแต่ละพื้นที่	 และคณะกรรมกำรกองทุนได้น�ำไปใช้ประโยชน์ 
ในกำรประชำสัมพันธ์ให้กับหน่วยงำน	 องค์กร	 กลุ่มประชำชน	 ที่จะมำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
กองทุน	

ตัวอย่างโครงการ 1

แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ................................................

เรื่อง	 ขอเสนอโครงกำร	.........................................................................................................

เรียน	 ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ.................................................................................

	 ด้วย	ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต�ำบล..............	มีควำมประสงค์จะจัดท�ำโครงกำร		....................................

................................................................................	ในปีงบประมำณ	..................	โดยขอรับกำรสนับสนุน

งบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ......................................	 เป็นเงิน	 .....................	 บำท	 โดยมี 

รำยละเอียด	ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส�าหรับผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)

หลักการเหตุผล	(มีหรือไม่มีก็ได้)	...............................................................................................................

1. วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อพัฒนำศักยภำพพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้มีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและ

ประเมินพัฒนำกำร	เด็ก	0-6	ปี	จ�ำนวน	...............	คน

	 2.	 เพื่อให้เด็ก	0-6	ปี	ได้รับกำรประเมินและกระตุ้นพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมวัย	จ�ำนวน	...... คน

	 3.	 เพื่อให้เด็ก	 0-6	 ปี	 ที่สงสัยพัฒนำกำรล่ำช้ำและหรือมีอำยุ	 9,	 18,	 30	 และ	 42	 เดือนได้รับ 

กำรคัดกรองโดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข	จ�ำนวน ............	คน

กำรส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					กำรส่งเสริมพัฒนำ

กำรและกำรเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
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2. วิธีด�าเนินการ

	 1.	 จัดกิจกรรมสัปดำห์แห่งพัฒนำกำรเด็ก	 0-6	 ปี	 เพ่ือกระตุ้นให้เห็นควำมส�ำคัญของกำร

พัฒนำกำรเด็ก	โดย

	 	 -	 กำรแสดงนิทรรศกำรด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก	 โดยควำมร่วมมือของหน่วยงำน	 ได้แก่	

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในพื้นที่	โรงเรียน	โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ	และภำคประชำชน

	 	 -	จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ปกครอง	โดยวิทยำกร	ก�ำหนดเนื้อหำ	ดังนี้

	 	 	 -	พัฒนำกำรตำมวัยเด็ก	0-6	ปี			 	 	 จ�ำนวน	1	ชั่วโมง

	 	 	 -	กำรกระตุ้นพัฒนำกำรเด็ก	0-6	ปี	 			 	 จ�ำนวน	1	ชั่วโมง

	 	 	 -	กำรประเมินและคัดกรองพัฒนำกำรเด็กเบื้องต้น			 จ�ำนวน	1	ชั่วโมง

	 	 	 -	ควำมผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนำกำรเด็ก	0-6	ปี			 จ�ำนวน	1	ชั่วโมง

	 	 	 -	จัดกิจกรรมตรวจประเมินพัฒนำกำรเด็ก	0-6	ปี		 ตลอดสัปดำห์

	 2.	 จัดหำอุปกรณ์กำรเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนำกำรทดแทนของเก่ำหรือเพ่ิมเติมไว้ประจ�ำท่ีศูนย์

เด็กเล็ก

	 3.	 ครูพ่ีเลี้ยงเด็กร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองเฝ้ำระวังประเมินพัฒนำกำรเด็กทุกเดือน	หำกสงสัย

พัฒนำกำรล่ำช้ำให้ส่งพบเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขเพื่อคัดกรอง

	 4.	 ประสำนเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข	 รพ.สต.	 ตรวจคัดกรองเด็กท่ีสงสัยพัฒนำกำรล่ำช้ำ	 และเด็กท่ี

มีอำยุครบ	9,	18,	30	และ	42	เดือน	ที่ศูนย์เด็กเล็ก

	 5.	 ครูพี่เลี้ยงเด็กร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองกระตุ้นเด็กที่มีพัฒนำกำรล่ำช้ำอย่ำงต่อเนื่อง	 1	 เดือน	 

และประสำนเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขตรวจคัดกรองซ�้ำ	 หำกยังมีพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรส่งต่อไปยังหน่วย

บริกำรที่สูงกว่ำ	

	 6.	 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรพร้อมแบบรำยงำนส่งให้กองทุนหลักประกัน

สุขภำพ	...

3. กลุ่มเป้าหมาย .................	คน

4. ระยะเวลาด�าเนินการ

	 ระหว่ำงเดือน	..................	พ.ศ.	................	ถึง	เดือน	………………….	พ.ศ.	.....................

5. สถานที่ด�าเนินการ

	 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต�ำบล............................

6. งบประมาณ

	 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพ..................จ�ำนวน..................บำท		รำยละเอียด	ดังนี้

	 1.		 กำรรณรงค์และกำรให้ควำมรู้

	 	 -	ค่ำอำหำรกลำงวัน	ส�ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด�ำเนินงำน	จ�ำนวน	....	คน	ๆ	ละ	....	บำท/มื้อ	

จ�ำนวน	.....	มื้อ	เป็นเงิน	................		บำท
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	 	 -	 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม	 ส�ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด�ำเนินงำน	 จ�ำนวน	 ....	 คน	 ๆ	 ละ 

........	บำท/มื้อ	จ�ำนวน	.....		มื้อ		เป็นเงิน	.................		บำท

	 	 -	ค่ำตอบแทนวิทยำกร	จ�ำนวน	.......	ชั่วโมง	ๆ	ละ	...........	บำท	เป็นเงิน	..................	บำท

	 	 -	ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรม	จ�ำนวน	........	เล่ม	ๆ 	ละ	.......	บำท	เป็นเงิน	...............	บำท

	 	 -	ค่ำถ่ำยเอกสำรแบบคัดกรองพัฒนำเด็กปฐมวัย	จ�ำนวน	....	ชุด	ๆ 	ละ	....	บำท	เป็นเงิน	....	บำท

	 	 -	ค่ำสนับสนุนบูทจัดนิทรรศกำร	จ�ำนวน	..........	บูท	ๆ	ละ	..........	บำท	เป็นเงิน	............	บำท

	 2.	 กำรจัดหำอุปกรณ์กำรเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนำกำร	เป็นเงิน	...............	บำท

	 3.	 ค่ำบริกำรตรวจคัดกรองเหมำจ่ำยเพิ่มเติม	จ�ำนวน	…….	คน	ๆ 	ละ	......	บำท	เป็นเงิน	.........	บำท	

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 เด็ก	0-6	ปี	มีพัฒนำกำรที่สมวัยทั้งด้ำนร่ำงกำย	สติปัญญำ	อำรมณ์	จิตใจ	และสังคม

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

	 (ผู้เสนอฯ	 ลงรำยละเอียดเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่	 อปท.	 บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ	 เมื่อได้รับ

อนุมัติแล้ว	โดยสำมำรถลงรำยกำรได้มำกกว่ำ	1	รำยกำร	ส�ำหรับใช้ในกำรจ�ำแนกประเภทเท่ำนั้น)

	 8.1	หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มประชำชน	ที่ขอรับกำรสนับสนุน	(ตำมประกำศฯ	พ.ศ.	2561	ข้อ	10) 

ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มประชำชน	.............................................................

   6	ศูนย์ฯ	หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบศูนย์ฯ	[ข้อ	10	(3)]

	 8.2	ประเภทกำรสนับสนุน	(ตำมประกำศฯ	พ.ศ.	2561	ข้อ	10)

  	 3	 สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของศูนย์ฯ	 หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

	 	 	 			ศูนย์ฯ	(เด็กเล็ก/	ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร)	[ข้อ	10	(3)]

	 8.3	กลุ่มเป้ำหมำยหลัก

   2	กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน	จ�ำนวน	.................	คน
	 8.4	กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก

	 	 8.4.2	กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

    	 2	กำรตรวจคัดกรอง	ประเมินภำวะสุขภำพ	และกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง

    	 4	กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/กำรให้ควำมรู้

    	 5	กำรส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัย/กระบวนกำรเรียนรู้/ควำมฉลำดทำงปัญญำและอำรมณ์

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต�ำบล	
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แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ................................................

เรื่อง	 ขอเสนอโครงกำร..................................................................................................................... 

.............................

เรียน	 ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ.................................................................................

	 ด้วย	หน่วยบริกำร/อปท........... มีควำมประสงค์จะจัดท�ำโครงกำร.................................................. 

............................................................................................	 ในปีงบประมำณ	 ..................	 โดยขอรับ 

กำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ.................................	เป็นเงิน	.................	บำท	

โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส�าหรับผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)

หลักการเหตุผล	(มีหรือไม่มีก็ได้)	...............................................................................................................

1. วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อคัดกรองภำวะเสี่ยงโรคหัวใจ	หลอดเลือดสมอง	ต้อกระจก	และภำวะซึมเศร้ำ

	 2.	 เพื่อส่งเสริมผู้สูงอำยุที่มีควำมเสี่ยงปรับพฤติกรรม	

	 3.	 เพื่อให้ผู้สูงอำยุที่จ�ำเป็นต้องรักษำได้รับกำรส่งต่อไปรักษำต่อเนื่อง	

2. วิธีด�าเนินการ

	 1.	 จัดท�ำข้อมูลผู้สูงอำยุที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรคัดกรอง	

	 2.	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรแก่	 อำสำสมัครสำธำรณสุข	 ให้มีควำมรู้และทักษะในกำรใช้แบบ

ประเมินหรือแอพพิเคชั่นโอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด	(CVD	Risk)	วิธีกำรคัดกรองตำ

ต้อกระจกด้วยกำรนับนิ้วมือระยะ	10	ฟุต	และกำรใช้แบบประเมินภำวะซึมเศร้ำ	2Q/9Q

	 3.	 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขด�ำเนินกำรตรวจคัดกรองผู้สูงอำยุร่วมกับอำสำสมัครสำธำรณสุข	โดย

	 	 -	 เจ้ำหน้ำท่ี	 สธ.	 ตรวจคล�ำชีพจร	 ผู้สูงอำยุ	 60	 ปีข้ึนไป	 เพื่อค้นหำผู้ที่มีชีพจรเต้นผิดจังหวะ 

เพื่อส่งต่อไปรับกำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจที่	รพ.

	 	 -	 เจ้ำหน้ำที่	 สธ.	 คัดกรองโอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเฉพำะผู้สูงอำยุที่ยัง

ไม่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดอำยุ	60-70	ปี	ด้วยแบบประเมินหรือแอพพิเคชั่น	Thai	CV	Risk	score	โดย

บันทึกข้อมูลที่จ�ำเป็น	เช่น	เพศ	อำยุ	น�้ำหนัก	ส่วนสูง	รอบเอว	เป็นต้น	กรณีมีควำมเสี่ยงสูง	จะส่งต่อไป	

รพ.	พบแพทย์	และทุกระดับควำมเสี่ยงจะให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำกำรออกก�ำลังกำย	กำรกินผักผลไม้มำกขึ้น	

กำรลดและควบคุมน�้ำหนัก

	 	 -	 อสม.	 ช่วยตรวจวัดสำยตำคัดกรองตำต้อกระจก	 โดยทดสอบกำรนับนิ้วมือที่ระยะ	 10	 ฟุต	 

หำกผู้สูงอำยุนับผิด	3	ครั้งจำก	5	ครั้ง	แสดงว่ำผิดปกติ	ส่งให้เจ้ำหน้ำที่	สธ.	ตรวจกรองซ�้ำด้วยกำรวัด	VA	 

ใช้แผ่น	Snellen	chart	หรือ	E	chart	หำก	VA	ต�่ำกว่ำ	20/70	หรือ	6/18	จะส่งต่อ	รพ.	เพื่อตรวจและ

วินิจฉัยต่อไป	

	 	 	 	 	 			คัดกรองภำวะเสี่ยงโรคหัวใจ	หลอดเลือดสมอง	ต้อกระจก	และภำวะซึมเศร้ำ

ในผู้สูงอำยุ

            	 	 	 	 																																													คัดกรองภำวะเสี่ยงโรคหัวใจ	

หลอดเลือดสมอง	ต้อกระจก	และภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุ
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	 	 -	อสม.	คัดกรองภำวะซึมเศร้ำ	โดยใช้แบบคัดกรอง	2Q	หำกมีข้อใดข้อหนึ่ง	ให้สอบถำมต่อด้วย

แบบประเมิน	9Q	หำกคะแนนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ	7	เจ้ำหน้ำที่	สธ.	จะตรวจประเมินซ�้ำอีกครั้งเพื่อยืนยัน	 

หำกใช่สอบถำมด้วยแบบประเมิน	 8Q	 ถ้ำคะแนนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ	 17	 แจ้งผู้ใกล้ชิดทรำบและส่งต่อ	

รพ.

	 	 -	บันทึกกำรตรวจและผลคัดกรองในทะเบียนหรือฐำนข้อมูลของหน่วยบริกำร	พร้อมบันทึกใน

แบบรำยงำนส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	

	 4.	 อำสำสมัครสำธำรณสุขออกเยี่ยมบ้ำนทุก	2-4	สัปดำห์	 เพื่อติดตำมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 

ลดภำวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองด้วยกำรออกก�ำลังกำย	 กำรกินผักผลไม้มำกขึ้น	 กำรลดและ

ควบคุมน�้ำหนัก

	 5.	 ประสำนและติดตำมข้อมูลรำยที่ส่งต่อไปยัง	รพ.	และออกเยี่ยมให้ค�ำปรึกษำ	

	 6.	 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรพร้อมแบบรำยงำน	 ส่งให้กองทุนหลักประกัน

สุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล/เทศบำล………………………………………

3. กลุ่มเป้าหมาย ................. คน

4. ระยะเวลาด�าเนินการ

	 ระหว่ำงเดือน	..................	พ.ศ.	................	ถึง	เดือน	………………….	พ.ศ.	.....................

5. สถานที่ด�าเนินการ

	 พื้นที่……………………………………..

6. งบประมาณ

	 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล/เทศบำล	 ........................ 

จ�ำนวน	....................	บำท		รำยละเอียด		ดังนี้

	 6.1	ค่ำใช้จ่ำยอบรม	อสม.	1	วัน	เป็นเงิน	.........................	บำท	

	 		 -	ค่ำอำหำรกลำงวัน	จ�ำนวน	.....	คน	ๆ	ละ	....	บำท/มื้อ	จ�ำนวน	......	มื้อ	เป็นเงิน	..........	บำท

	 		 -	 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม	 จ�ำนวน	 ......	 คน	 ๆ	 ละ	 .......	 บำท/มื้อ	 จ�ำนวน	 ......	 มื้อ 

เป็นเงิน	…..….	บำท

	 		 -	ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรม	จ�ำนวน	.....	เล่ม	ๆ	ละ	.....	บำท	เป็นเงิน	.............	บำท

	 		 -	ค่ำตอบแทนวิทยำกร	จ�ำนวน	......	ชั่วโมง	ๆ	ละ	......	บำท	เป็นเงิน	............	บำท

	 6.2	ค่ำใช้จ่ำยกำรตรวจคัดกรอง	เป็นเงิน	............	บำท

	 	 -	ค่ำวัสดุ	(แบบประเมินและอื่น	ๆ)		เป็นเงิน	.............	บำท

	 	 -	ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคัดกรอง	รำยละ	......	บำท	จ�ำนวน	......	รำย	เป็นเงิน	...........	บำท

	 6.3	ค่ำใช้จ่ำยกำรออกเยี่ยมบ้ำนและติดตำม	เป็นเงิน	..............	บำท

	 	 -	ค่ำน�้ำมันเชื้อเพลิง
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 1.	 ผู้สูงอำยุที่มีผลคัดกรองผิดปกติได้รับกำรตรวจวินิจฉัยและดูแลต่อเนื่อง

	 2.	 ผู้สูงอำยุมีพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภำพเพิ่มขึ้น

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับ

อนุมัติแล้ว โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ ส�าหรับใช้ในการจ�าแนกประเภทเท่านั้น)

	 8.1	หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มประชำชน	ที่ขอรับกำรสนับสนุน	(ตำมประกำศฯ	พ.ศ.	2561	ข้อ	10) 

ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มประชำชน	...............................................

 	 1	หน่วยบริกำรหรือสถำนบริกำรสำธำรณสุข	เช่น	รพ.สต.	[ข้อ	10	(1)]

	 8.2	ประเภทกำรสนับสนุน	(ตำมประกำศฯ	พ.ศ.	2561	ข้อ	10)

 	 1	สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร	สถำนบริกำร	หรือหน่วยงำน

	 							สำธำรณสุข	[ข้อ	10	(1)]

	 8.3	กลุ่มเป้ำหมำยหลัก

 	 5	กลุ่มผู้สูงอำยุ	จ�ำนวน	...................	คน

	 8.4	กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก

	 	 8.4.5	กลุ่มผู้สูงอำยุ

  		1.	กำรส�ำรวจข้อมูลสุขภำพ	กำรจัดท�ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ

  		2.	กำรตรวจคัดกรอง	ประเมินภำวะสุขภำพ	และกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง

    6.	กำรคัดกรองและดูแลผู้มีภำวะซึมเศร้ำ

ตัวอย่างโครงการ 3

แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ................................................

เรื่อง	 ขอเสนอโครงกำร..................................................................................

เรียน	 ประธำนกรรมกำรกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ..................................................................................

	 ด้วย	 ชมรมผู้สูงอำยุต�ำบล...........	 มีควำมประสงค์จะจัดท�ำโครงกำร	 ..........................................

..................................................ในปีงบประมำณ	 ..................	 โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก

กองทุนหลักประกันสุขภำพ......................................	เป็นเงิน	.................	บำท	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส�าหรับผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)

หลักการเหตุผล	(มีหรือไม่มีก็ได้)	...............................................................................................................

1. วัตถุประสงค์

	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุในพื้นที่ต�ำบล/เทศบำล..........	ออกก�ำลังกำยเพิ่มขึ้น

หน่วยบริกำร/อปท.	

ส่งเสริมกำรออกก�ำลังกำยลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง

           																																																																																											ส่งเสริมกำรออกก�ำลังกำย

ลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง
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2. วิธีด�าเนินการ

	 1.	 ประชุมวำงแผนเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุออกก�ำลังกำย	โดยจัดให้มีกำรอบรมเรื่องออกก�ำลังกำย 

ด้วยกำรเดินหรือปั่นจักรยำน	 รับสมัครอำสำสมัครแกนน�ำผู้สูงอำยุ	 2-3	 คนในแต่ละหมู่บ้ำน/ชุมชน 

ให้ท�ำหน้ำที่กระตุ้น/ชักจูงและติดตำมผู้สูงอำยุในชุมชนให้เดินหรือปั่นจักรยำนเป็นกลุ่ม	 ๆ	 อย่ำงน้อย

สัปดำห์ละ	3	วัน	วันละ	30	นำที	และเพิ่มเป็นสัปดำห์ละ	5	วันหรือมำกกว่ำ	อย่ำงน้อย	6	เดือน	

	 2.	 ประชำสัมพันธ์โครงกำรให้ผู ้สูงอำยุทรำบผ่ำนหอกระจำยข่ำว	 อำสำสมัครสำธำรณสุข 

ผู้น�ำชุมชน	

	 3.	 ประชุมชี้แจงโครงกำรในกำรประชุมผู้สูงอำยุประจ�ำเดือน	 และรับสมัครอำสำสมัครแกนน�ำ 

ผู้สูงอำยุเพื่อท�ำหน้ำท่ีกระตุ้น/ชักจูงและติดตำมผู้สูงอำยุให้ออกก�ำลังด้วยกำรเดินหรือถีบจักรยำนบริเวณ

ย่ำนที่อยู่อำศัย/ชุมชน

	 4.	 จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ผู้สูงอำยุเกี่ยวกับกำรออกก�ำลังกำยด้วยกำรเดินหรือถีบจักรยำน	 

โดยวิทยำกร

	 5.	 อำสำสมัครแกนน�ำผู้สูงอำยุนัดหมำย	 กระตุ้น/ชักจูงและติดตำมผู้สูงอำยุให้ออกก�ำลังด้วยกำร

เดินหรือถีบจักรยำนบริเวณย่ำนที่อยู่อำศัยในแต่ละหมู่บ้ำนหรือชุมชน	 เป็นกลุ่มหรือเดี่ยว	 ตำมอัธยำศัย

ของแต่ละบุคคล	 โดยเริ่มจำกควำมเป็นไปได้	 จำกสัปดำห์ละ	 1-3	 วัน	 วันละ	 15-30	 นำที	 เพิ่มเป็น 

สัปดำห์ละ	5	วันหรือมำกกว่ำ	ภำยใน	3-4	เดือน	และคงต่อเนื่อง	อย่ำงน้อยวันละ	30	นำที	สัปดำห์ละ	5	วัน 

ในเดือนที่	5	และ	6	และต่อเนื่องต่อไป

	 6.	 สนับสนุนให้ผู้สูงอำยุที่มี	smart	phone	ติดตั้ง	application	ส�ำหรับ	กำรเดิน	(step	counter,	

pedometer	ฯลฯ)	กำรถีบจักรยำน	(bike/cycling	app/Endomondo	app)	เพื่อใช้ในกำรบันทึกและ

ติตตำมกำรออกก�ำลังของตนเอง	ซึ่งสำมำรถส่งข้อมูลให้กับอำสำสมัครแกนน�ำผ่ำนทำง	smart	phone	ได้	

หรือส่งข้อมูลให้อำสำสมัครแกนน�ำบันทึก	

	 7.	 อำสำสมัครแกนน�ำผู้สูงอำยุจดบันทึกจ�ำนวนผู้สูงอำยุที่ออกก�ำลังกำยวิธีใดวิธีหนึ่งทุกวัน

	 8.	 แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรออกก�ำลังกับวิทยำกรในกำรประชุมผู้สูงอำยุประจ�ำเดือน

	 9.	 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร	ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบล/เทศบำล.......................

3. กลุ่มเป้าหมาย ................. คน

4. ระยะเวลาด�าเนินการ

	 ระหว่ำงเดือน	..................	พ.ศ.	................	ถึง	เดือน	………………….	พ.ศ.	.....................

5. สถานที่ด�าเนินการ

	 พื้นที่……………………………………..
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6. งบประมาณ

	 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล/เทศบำล	 .......	 จ�ำนวน	

..........	บำท		รำยละเอียด		ดังนี้

	 6.1	ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรอบรม/ประชุมแลกเปลี่ยน	........	ครั้ง

	 		 -	ค่ำอำหำรกลำงวัน	จ�ำนวน	......	คน	ๆ 	ละ	......	บำท/มื้อ	จ�ำนวน	.....	มื้อ	เป็นเงิน	...........	บำท

	 		 -	ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม	จ�ำนวน	...	คน	ๆ 	ละ	...	บำท/มื้อ	จ�ำนวน	...	มื้อ	เป็นเงิน	.....		บำท

	 		 -	 ค่ำตอบแทนวิทยำกร	 จ�ำนวน	 .....	 ชั่วโมง	 ๆ	 ละ	 ......	 บำท	 (รวมแลกเปล่ียนประจ�ำเดือน)		 

	 				 เป็นเงิน	...........	บำท

	 6.2	ค่ำวัสดุ

	 		 -	ค่ำป้ำยโครงกำรฯ	ขนำด	....	x	…..	เมตร	ในรำคำตำรำงเมตรละ	......	บำท	เป็นเงิน	.........	บำท

	 	 -	ค่ำสมุดบันทึก	จ�ำนวน	....	เล่ม	ๆ 	ละ	....	บำท	(ส�ำหรับอำสำสมัครแกนน�ำ)	เป็นเงิน	........	บำท

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 ผู้สูงอำยุมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง	สำมำรถใช้ชีวิตประจ�ำวันได้อย่ำงมีควำมสุข

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติ

แล้ว โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ ส�าหรับใช้ในการจ�าแนกประเภทเท่านั้น)

	 8.1	หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มประชำชน ที่ขอรับกำรสนับสนุน	(ตำมประกำศฯ	พ.ศ.	2561	ข้อ	10) 

ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มประชำชน..............................................

  	 5.	องค์กรหรือกลุ่มประชำชน	[ข้อ	10	(2)]

	 8.2	ประเภทกำรสนับสนุน	(ตำมประกำศฯ	พ.ศ.	2561	ข้อ	10)

  	 2.	 สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ	 และ 

	 	 	 กำรป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชำชน	[ข้อ	10	(2)]

	 8.3	กลุ่มเป้ำหมำยหลัก

  	 5.	กลุ่มผู้สูงอำยุ	จ�ำนวน	..........................	คน

	 8.4	กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก

	 	 8.4.5	กลุ่มผู้สูงอำยุ

  		4.	กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้

  		5.	กำรส่งเสริมพัฒนำทักษะทำงกำยและใจ

	ชมรมผู้สูงอำยุต�ำบล
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หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ค่าบริการ LTC) 

	 กำรสนับสนุนค่ำบริกำร	 LTC	 ให้กับศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน	 หน่วยบริกำร	 

หรือสถำนบริกำร	 เพื่อจัดบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง	 ตำมชุดสิทธิประโยชน์ 

กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิงสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 ที่ก�ำหนดใน

เอกสำรหมำยเลข	2	แนบท้ำยประกำศฯ	พ.ศ.	2561	ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรตำมชุดสิทธิประโยชน์ฯ	ได้แบ่ง

กลุ่มผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงออกเป็น	4	กลุ่ม	คือ

	 กลุ่มที่	1	เคลื่อนไหวได้บ้ำงและอำจมีปัญหำกำรกิน	หรือกำรขับถ่ำย	แต่ไม่มีภำวะสับสนทำงสมอง

	 กลุ่มที่	2	เหมือนกลุ่มที่	1	แต่มีภำวะสับสนทำงสมอง

	 กลุ่มที่	 3	 เคลื่อนไหวเองไม่ได้	 และอำจมีปัญหำกำรกิน	 หรือกำรขับถ่ำย	 หรือมีอำกำรเจ็บป่วย

รุนแรง

	 กลุ่มที่	4	เหมือนกลุ่มที่	3	และมีอำกำรเจ็บป่วยรุนแรง	หรืออยู่ในระยะท้ำยของชีวิต

	 โดยกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงในแต่ละกลุ่มจะถูกประเมินและ

วำงแผนกำรดูแลรำยบุคคล	 โดยผู้จัดกำรกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข	 (care	manager)	 หรือ

บุคลำกรสำธำรณสุข	และคณะอนุกรรมกำร	LTC	จะท�ำหน้ำที่อนุมัติโครงกำรตำมแผนกำรดูแลรำยบุคคล 

ท่ีหน่วยจัดบริกำรเสนอขอรับกำรสนับสนุน	 ซ่ึงอัตรำค่ำบริกำร	 LTC	 เป็นอ�ำนำจดุลพินิจของคณะ

อนุกรรมกำร	 LTC	 ที่จะพิจำรณำให้กำรสนับสนุนภำยใต้ชุดสิทธิประโยชน์ฯ	 โดยมีลักษณะของกำรให้

บริกำรแบบเหมำจ่ำยต่อรำยต่อปีตำมแผนกำรดูแลรำยบุคคล	 ซึ่งได้รวมค่ำใช้จ่ำยที่มีควำมเกี่ยวข้อง

เพ่ือให้บริกำรเกิดประโยชน์ทำงสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงไว้ด้วยแล้ว	 เช่น	 ค่ำวัสดุ	 ค่ำอุปกรณ ์

ค่ำตอบแทนส�ำหรับกำรให้บริกำรดูแลที่บ้ำน/ชุมชน	เป็นต้น	

 โดยหน่วยที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุนค่าบริการ LTC ได้แก่ หน่วยบริกำร	 สถำนบริกำร 

ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู ้สูงอำยุในชุมชน (ศูนย์ฯ	 ส�ำนักงำนก�ำหนดคุณลักษณะตำมประกำศส�ำนักงำน 

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและ

คนพิกำร	พ.ศ.	2560)

	 ทั้งนี้	ส�ำนักงำนได้จัดท�ำขั้นตอนกำรอนุมัติค่ำบริกำร	LTC	ส�ำหรับให้คณะอนุกรรมกำร	LTC	ใช้เป็น

แนวทำงประกอบกำรด�ำเนินงำน	โดยสรุปดังนี้
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ขั้นตอนการอนุมัติค่าบริการ LTC ให้หน่วยจัดบริการ

ให้หน่วยจัดบริกำรเสนอโครงกำรจัดบริกำรดูแล

ระยะยำวฯ	และ	CP	พร้อมค่ำบริกำรเหมำจ่ำย

ต่อรำยต่อปีตำมชุดสิทธิประโยชน์เพื่อเสนอต่อ

คณะอนุกรรมกำร	LTC		ให้ครอบคลุม

กลุ่มเป้ำหมำยรำยใหม่และรำยเก่ำ

หน่วยจัดบริกำร

ผู้รับผิดชอบ

ภำยใน	30	วัน	

หลังลงทะเบียนใน

โปรแกรม	LTC

ระยะเวลาการด�าเนินงาน

-	แบบฟอร์มข้อเสนอ

โครงกำรฯ

-	แบบฟอร์มสรุป	CP

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภำยใน	15	วันหลังได้รับ	

CP	จำกหน่วยจัดบริกำร	

-	แบบฟอร์มผลกำรพิจำรณำโครงกำรฯ

-	ข้อตกลงกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวฯ	

ให้คณะอนุกรรมกำร	LTC

พิจำรณำอนุมัติโครงกำรฯ	และค่ำใช้จ่ำย

ตำม	CP	รวมทั้งจัดท�ำข้อตกลงและโอนงบค่ำบริกำร

ตำมชุดสิทธิประโยชน์ให้กับ

หน่วยจัดบริกำร

อปท.	(คณะอนุกรรมกำร	LTC)

หน่วยจัดบริกำร
ไม่อนุมัติ

หลังจำกได้ผลกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำร	LTC	

ให้	อปท.	บันทึกผลกำรพิจำรณำ	CP	/	วันที่จัดท�ำข้อตกลง	

(วันเริ่มให้บริกำรตำม	CP)	ในโปรแกรม	ฯ

อนุมัติ

หน่วยจัดบริกำร

อปท.

หน่วยจัดบริกำร

อปท.

หน่วยจัดบริกำรให้บริกำรตำม	CP	และให้บันทึกรำยงำนผลกำรดูแลดังนี้

 l	ดูแลถึง	9	เดือน	ให้บันทึกผลกำรประเมิน	ADL	กลุ่มเป้ำหมำยในโปรแกรมฯ	และอปท.

บันทึกยืนยัน	เพื่อขอรับงบประมำณในปีต่อไป

 l	ดูแลครบ	1	ปี	ให้รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ	เพื่อทรำบผล

กำรด�ำเนินงำน	และบันทึกผลกำรประเมิน	ADL	เมื่อครบ	1	ปี	เพื่อปิดโครงกำรในโปรแกรม 

 ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม Long Term Care ระบบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะ

พึ่งพิง สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ http://ltc.

nhso.go.th/ltc ส�าหรับตัวอย่างแบบฟอร์มการสนับสนุนโครงการ LTC เพ่ือเป็นแนวทางประกอบ

การขอรับสนับสนุนค่าบริการ LTC ในพื้นที่ (รำยละเอียดตำมภำคผนวก	3	หน้ำ	126,	129	และ	131)
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 หลักเกณฑ์ในการให้บริการในกรณีพื้นที่มีบุคคลที่มีภาวะพึ่ง ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขการให้บริการ 

LTC

	 กรณีพื้นที่มีบุคคลที่มีภำวะพึ่งพิงซึ่งไม่เข้ำเง่ือนไขกำรให้บริกำร	 LTC	 ให้สำมำรถสนับสนุน 

งบประมำณเงินกองทุนฯ	 ตำมข้อ	 7	 (1)	 (2)	 และ	 (3)	 มำด�ำเนินงำนได้	 โดยน�ำชุดสิทธิประโยชน์ 

กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงมำเทียบเคียงโดยอนุโลม	ซึ่งคณะกรรมกำรกองทุน 

จะท�ำหน้ำที่อนุมัติโครงกำรตำมที่หน่วยจัดบริกำรเสนอ	(หน่วยงำนตำมข้อ	10	(1)	และ	(3))	ทั้งนี้	ศูนย์ฯ	

ตำมข้อ	10	(3)	หำกจะเสนอขอรับกำรสนับสนุนจะต้องมีคุณลักษณะตำมประกำศส�ำนักงำนหลักประกัน

สุขภำพแห่งชำติ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ

และคนพิกำร	พ.ศ.	2560	ประกอบด้วย

แนวทางเตรียมการรับตรวจจากหน่วยตรวจสอบ 

 1.	 อ�ำนำจหน้ำที่ของ	 อปท.	 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจ	 เช่น	 กฎหมำยจัดต้ัง,	 พ.ร.บ.แผน,	

กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 กำรอนุมัติงบประมำณกองทุนฯ	โดยคณะกรรมกำรกองทุน	มีแนวทำงกำรอนุมัติอย่ำงไร

	 	 2.1	น�ำแผนพัฒนำของ	อปท.	มำเป็นแนวทำงกำรจัดท�ำงบประมำณหรือไม่

	 	 2.2	มีที่มำรำยละเอียดของกิจกรรมที่ชัดเจน

	 3.	 กำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนฯ	ตำมระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์	ตำมประกำศฯ	

	 4.	 แนวปฏิบัติตำมหนังสือซักซ้อมหรือคู่มือปฏิบัติงำนฯ

	 5.	 กำรใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรกองทุนยึดหลักตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	 ข้อ	 6	 และ 

ข้อ	10	ตำมควำมจ�ำเป็น	เหมำะสม	ประหยัด	และไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

 6.	 ประชำชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ทำงสุขภำพ	ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	เน้นเห็นผลประโยชน์

โดยรวมที่เกิดขึ้นจริงกับประชำชนในพื้นที่

	 7.	 กำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรหรือกิจกรรมเป็นไปอย่ำงเปิดเผย	 โปร่งใสตรวจสอบได้	 ซ่ึงควรมี

กำรประเมินผลโครงกำรประกอบด้วย	และมีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรชี้แจงหำกมีกำรตรวจสอบ

	 ทั้งนี้	 สำมำรถสืบค้นและอ้ำงอิงหนังสือตอบข้อหำรือเพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำร	 

หรือกิจกรรมของคณะกรรมกำรกองทุน	 ได้จำกเว็บไซต์โปรแกรมฯ	 http://obt.nhso.go.th/obt/faq 

หัวข้อหำรือกองทุนฯ	โดยรวบรวมข้อหำรือตั้งแต่ปี	2557	ถึงปัจจุบัน	ซึ่งยังคงถือปฏิบัติตำมแนวทำงตอบ

ข้อหำรือดังกล่ำว	
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	 หลักเกณฑ์ตำมข้อ	 9	 แห่งประกำศฯ	 พ.ศ.	 2561	 ก�ำหนดให้กำรรับเงิน	 กำรเก็บรักษำเงิน	 และ 

กำรจ่ำยเงินของกองทุนฯ	 และกำรก�ำกับติดตำม	 เป็นไปตำมเอกสำรหมำยเลข	 1	 แนบท้ำยประกำศนี ้

ซึ่งงบค่ำบริกำร	LTC	ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เดียวกันกับงบกองทุนฯ	โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1. วิธีการรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน

	 1.1	ให้	อปท.	 เปิดบัญชีกับธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	ประเภทบัญช ี

เงินฝำกออมทรัพย์	 โดยใช้ชื่อบัญชีว่ำ	“กองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล...	 /	อบต.	 ...)”	 	 เพื่อรับเงิน

จัดสรรจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	เงินสมทบจำก	อปท.	และรำยได้อื่น	ๆ	หรือทรัพย์สินที่ได้

รับมำในกิจกำรของกองทุนฯ	เข้ำบัญชีดังกล่ำว

	 1.2	ให้	อปท.	ที่ได้รับเงินค่ำบริกำร	LTC	เปิดบัญชีกับธนำคำร	ธ.ก.ส.	ประเภทบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์	

โดยใช้ชื่อบัญชีว่ำ	“กองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล...	/	อบต.	...)	เพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง”	 

ซึ่งแยกออกจำกบัญชีตำมข้อ	1.1	

	 1.3	กรณี	 อปท.	 ใดมีควำมจ�ำเป็นไม่สำมำรถเปิดบัญชีกับธนำคำร	 ธ.ก.ส.	 ได้	 ก็สำมำรถเปิดบัญชี 

กับธนำคำรอื่นของรัฐได้	 โดยให้เป็นไปตำมข้อตกลงระหว่ำง	 อปท.	 กับ	 สปสช.	 เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน	และอปท.	จะต้องส่ง	statement	แจ้งให้	สปสช.	ทรำบทุกเดือน	

	 1.4	อปท.	 ที่ได้เปิดบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภำพ	 “กองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล...	 /	 

อบต.	...)”		และบัญชี	“กองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล...	/	อบต.	...)”	เพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะ

พึ่งพิง”	ไว้แล้วก่อนประกำศฯ	พ.ศ.	2561	ใช้บังคับ	ให้ถือว่ำเป็นบัญชีเงินฝำกที่สำมำรถใช้ต่อเนื่องได้	ไม่

จ�ำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่

	 1.5	เงินเข้ำกองทุนฯ	ให้รับเป็น	เงินสด	เช็ค	ตั๋วแลกเงิน	หรือธนำณัติก็ได้	และให้ออกใบเสร็จรับเงิน 

ในนำมของกองทุนหลักประกันสุขภำพตำมแบบที่	 สปสช.	 ก�ำหนด	 (ภำคผนวก	 3	 หน้ำที่	 133) ให้แก่ 

ผู้ช�ำระเงินทุกครั้ง	 ยกเว้นกำรรับเงินที่ได้รับกำรจัดสรรแต่ละปีจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	

ตำมที่คณะกรรมกำรหลักฯ	 ก�ำหนด	 ให้ใช้หลักฐำนกำรโอนเงินผ่ำนทำงธนำคำรเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงใน

กำรบันทึกบัญชีรำยรับ

บทที่ 6 วิธีปฏิบัติในการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน
และการกํากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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	 1.6	เงินสดท่ีกองทุนฯ	 ได้รับไว้ให้น�ำฝำกเข้ำบัญชี	 “กองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล...	 / 

อบต.	...)”	ภำยในวันที่ได้รับเงิน	หำกไม่สำมำรถน�ำเงินดังกล่ำวฝำกเข้ำบัญชีได้ทัน	ให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น 

ที่ผู้บริหำรสูงสุดมอบหมำย	 น�ำเงินสดจ�ำนวนดังกล่ำวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ	 ระบุเงินกองทุนฯ	

จ�ำนวนเงิน	 ปิดผนึก	 ลงลำยมือชื่อผู้รับผิดชอบ	 และน�ำฝำกไว้ท่ีตู้นิรภัยหรือสถำนที่เก็บรักษำเงินของ	

อปท.	แล้วให้น�ำฝำกเข้ำบัญชีในวันท�ำกำรถัดไป

	 1.7	กำรสมทบเงินจำก	 อปท.	 ให้ด�ำเนินกำรโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมำณ	 (ดูรำยละเอียด 

กำรตั้งสมทบในบทที่	3	หน้ำที่	28) กรณีมีควำมจ�ำเป็นให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมำณที่	สปสช.	จ่ำยเงิน 

สนับสนุน

2. วิธีการจ่ายเงิน

 2.1	ผู้บริหำรสูงสุดของ	 อปท.	 (นำยกเทศมนตรี...	 /	 อบต.	 ...)	 สั่งจ่ำยเงินกองทุนฯ	 ตำมข้อ	 7	

(1)	 (2)	 (3)	 ตำมวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนฯ	 ภำยใต้โครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ที่คณะกรรมกำรกองทุน

อนุมัติ	 ซึ่งรวมถึงงบค่ำบริกำร	 LTC	 สั่งจ่ำยโดยผู้บริหำรสูงสุดของ	 อปท.	 ด้วยเช่นกัน	 ตำมโครงกำร 

ที่คณะอนุกรรมกำร	LTC	อนุมัติ

	 2.2	วิธีกำรจ่ำย	มีดังนี้	

	 	 1)	จ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อม/ตั๋วแลกเงิน/ธนำณัติ

	 	 2)	จ่ำยทำงธนำคำร

	 	 3)	จ่ำยทำงอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนก�ำหนด

	 2.3	ผู้บริหำรสูงสุดของ	 อปท.	 หรือรองผู้บริหำรสูงสุดที่ผู้บริหำรสูงสุดมอบหมำย	 หรือปลัด	 อปท.	

คนใดคนหนึ่ง	 ลงนำมร่วมกับพนักงำนส่วนท้องถิ่นคนใดคนหนึ่งที่ผู้บริหำรสูงสุดมอบหมำยไว้จ�ำนวน 

2	คน	รวมเป็นผู้ลงนำม	2	คน	เป็นผู้เบิกเงินจำกบัญชีกองทุนฯ	ตำมโครงกำร	หรือกิจกรรม	ที่ได้รับอนุมัติ

จำกคณะกรรมกำรกองทุน	หรือคณะอนุกรรมกำร	LTC	แล้วแต่กรณ ี(ดูค�ำอธิบำยในบทที่	2	หน้ำที่	22)

	 2.4	กำรจ่ำยให้ผู ้มีสิทธิรับเงินท่ีเป็นหน่วยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หน่วยงำนสำธำรณสุข	 หรือ 

หน่วยงำนอื่น	 ให้หัวหน้ำของหน่วยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หน่วยงำนสำธำรณสุข	 หรือหน่วยงำนอ่ืนนั้น 

เป็นผู้รับเงิน	หำกไม่สำมำรถมำรับเงินได้ด้วยตนเอง	จะมอบอ�ำนำจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้	แต่ต้องมี

หนังสือมอบอ�ำนำจที่ชัดเจน

	 2.5	กำรจ่ำยให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชำชน	 ให้ผู้แทนท่ีได้รับมอบหมำยจำก

องค์กรหรือกลุ่มประชำชน	ไม่น้อยกว่ำ	2	คนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน

	 2.6	กำรจ่ำยเงินกองทุนฯ	 ต้องมีหลักฐำนกำรจ่ำยเป็นใบเสร็จรับเงิน	 ใบส�ำคัญรับเงิน	 ตำมแบบที	่

สปสช.	ก�ำหนด	(ภำคผนวก	3	หน้ำที่	132	และ	133) หรือหลักฐำนกำรน�ำเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร

ของผู้มีสิทธิรับเงิน	 หรือหลักฐำนกำรรับเงินอย่ำงอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนก�ำหนด	 เก็บไว้เพื่อ 

กำรตรวจสอบ
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3. ข้อแนะน�าส�าหรับเป็นแนวทางประกอบการด�าเนินงาน 
	 1.	 กำรรับเงินเข้ำกองทุนฯ	 ควรออกใบเสร็จรับเงินในนำมกองทุนฯ	 ให้กับผู้ช�ำระเงินทุกคร้ัง	 
ตำมแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินที่	สปสช.	ก�ำหนด	ยกเว้นเงินโอนจำก	สปสช.	สำมำรถใช้หลักฐำนกำรโอน
เงินผ่ำนทำงธนำคำรเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงในกำรบันทึกบัญชีได้เลย	 และสำมำรถดำวน์โหลดได้ที่	 http://
obt.nhso.go.th	 เลือกเมนูตรวจสอบกำรโอนเงินจำก	 สปสช.	 จะเข้ำสู่หน้ำจอระบบรำยงำนกำรโอนเงิน	
(NHSO	 Budget	 )	 เลือกรำยงำนกำรโอนเงินงบกองทุนฯ	 โดยสืบค้นตำมเขตพื้นที่	 จังหวัด	 และหน่วย
บริกำร	 หรือสืบค้นตำมรหัสหน่วยบริกำร	 เลือกปีงบประมำณที่ต้องกำรทรำบ	 หรือระบุเงื่อนไขตำมที่
ต้องกำร
	 2.	 กำรรับเงินสมทบจำก	 อปท.	 ให้ใช้ส�ำเนำใบน�ำฝำกเงินของธนำคำรเป็นหลักฐำนแล้วออก 
ใบเสร็จรับเงินตำมข้อ	1	ส่งให้	อปท.	ที่เป็นเจ้ำของงบประมำณ	ทั้งนี้คณะกรรมกำรกองทุนอำจก�ำหนดให้
มีหลักฐำนกำรรับเงินในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ตำมที่เห็นสมควร
	 3.		 กำรจ่ำยเงินกองทุนฯ	 จะมีลักษณะกำรจ่ำยตำมข้อตกลง	 หรือสัญญำก็ได้	 ซึ่งให้เป็นไปตำม 
แนววิธีปฏิบัติของ	 อปท.	 เช่น	 กำรจ่ำยตำมข้อตกลง	 มีลักษณะเป็นกำรจ่ำยล่วงหน้ำบำงส่วนหรือ 
เต็มจ�ำนวน	 ตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนเห็นสมควรเป็นรำยข้อตกลง	 (จัดท�ำเป็นเง่ือนไขกำรจ่ำยเงิน) 
ซึ่งกำรจ่ำยโดยวิธีนี้จะเหมำะสมกับกำรจ่ำยกับโครงกำรที่ผู้รับผิดชอบต้องมีกำรใช้จ่ำยเงินล่วงหน้ำหรือ
จ่ำยขณะท�ำงำน	 เช่น	 กำรรณรงค์งำนด้ำนสุขภำพ	 กำรจัดประชุมสัมมนำ	 เป็นต้น	 ข้อดีของกำรจ่ำยเงิน 
ตำมวิธีน้ี	 คือ	 ผู้ที่รับผิดชอบโครงกำรจะต้องเป็นผู้จัดเก็บหลักฐำนประกอบกำรจ่ำยต่ำง	 ๆ	 เพ่ือรอ 
กำรตรวจสอบไว้เอง	ดังนี้	
	 	 1)	 โครงกำรหรือกิจกรรมที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกองทุน	 และประธำนกรรมกำร 
ได้ลงนำมอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว
	 	 2)	 แบบบันทึกข้อตกลงยึดตำมแบบของ	 อปท.	 ซ่ึงควรระบุรำยละเอียดอันเป็นสำระส�ำคัญ 
ในข้อตกลงให้ครบถ้วน	ประกอบด้วย
	 	 	 -	 รำยละเอียดโครงกำร	เช่น	ชื่อโครงกำร	ผู้รับผิดชอบ	ที่อยู่	เป็นต้น
	 	 	 -	 รำยละเอียดงวดเงิน	 (เงื่อนไขกำรจ่ำยเงิน)	 ว่ำมีกำรจ่ำยอย่ำงไร	 กี่งวด	 งวดละเท่ำไร	 
จ่ำยเมื่อไร	เช่น	
	 	 				 	 	 	 งวดท่ี	 1	 จ่ำยให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร	 ร้อยละ	 …	 ของเงินทั้งหมดเป็นเงิน	 …	 บำท 
(...............................)	เมื่อมีกำรลงนำมในข้อตกลงแล้ว
	 	 				 				 งวดที่	2	(งวดสุดท้ำย)	จ่ำยให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร	ร้อยละ	...	ของเงินทั้งหมดเป็นเงิน	
…	บำท	(...............................)	เมื่อผู้รับผิดชอบส่งรำยงำนผลสรุปตำมโครงกำรทั้งหมด
	 	 	 -	 งวดงำน	เป็นกำรก�ำหนดกำรส่งมอบงำน	หรือรำยงำนผลงำนที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำน 
ตำมโครงกำร	ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำกำรเบิกจ่ำยเงิน
	 	 	 -	 กำรก�ำหนดหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบหรือติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน
	 	 	 -	 หลักฐำนกำรรับเงินของผู้รับผิดชอบโครงกำร



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

55

	 	 	 -	 หลักฐำนกำรส่งมอบงำนหรือรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	 จัดท�ำหรือส่งตำมกำรก�ำหนด 
งวดงำน	งวดเงิน

4. การก�ากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 1. กรณีผู้มีสิทธิรับเงินกองทุนฯ เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือ
หน่วยงานอื่น 
  1.1	ให้น�ำไปใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	 ภำยใต้โครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ที่ได้รับกำร
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรกองทุน	หรือคณะอนุกรรมกำร	LTC	โดยกำรรับเงิน	กำรเก็บรักษำเงิน	กำรจ่ำย
เงินให้เป็นไปตำมระเบียบที่หน่วยงำนนั้น	ๆ	ถือปฏิบัติ
	 	 1.2	เก็บหลักฐำนกำรจ่ำยเงินจำกบัญชีไว้เพื่อกำรตรวจสอบ
	 	 1.3	เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร	 ให้จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	 และรำยงำนกำรจ่ำยเงิน 
ตำมโครงกำร	 หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ	 ส่งให้กองทุนฯ	 เพ่ือให้คณะกรรมกำรกองทุนทรำบและ	 อปท.	
เก็บไว้เพื่อกำรตรวจสอบ
	 	 1.4	กรณีที่มีเงินเหลือจำกกำรด�ำเนินงำน	ให้น�ำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนฯ	ยกเว้นเงินสนับสนุน 
และส่งเสริมกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวฯ	 (ค่ำบริกำร	 LTC)	 หำกด�ำเนินกำรตำมโครงกำรและแผนกำร
ดูแลรำยบุคคลแล้ว	ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงำน	
 2. กรณีผู้มีสิทธิรับเงินกองทุนฯ เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน 
	 	 2.1	ให้น�ำไปใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	 ภำยใต้โครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ท่ีได้รับ 
กำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกองทุน	ยกเว้นรำยกำรค่ำใช้จ่ำย	ดังต่อไปนี้	ให้จ่ำยตำมหลักเกณฑ์	ดังนี้
	 	 	 1)	 ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับบุคคลที่ด�ำเนินงำนตำมโครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ให้เบิกจ่ำยในอัตรำ
เทียบเคียงตำมระเบียบของ	อปท.	โดยอนุโลม
	 	 	 2)	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงส�ำหรับบุคคลท่ีด�ำเนินงำนตำมโครงกำร	 หรือกิจกรรม 
ให้เบิกจ่ำยในอัตรำเทียบเคียงตำมระเบียบของ	อปท.	โดยอนุโลม	
	 	 2.2	กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมโครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ให้ถือรำคำกลำงตำมระเบียบของทำง
รำชกำร	หรือรำคำตลำดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้ำง
	 	 2.3	กำรจัดหำครุภัณฑ์ให้แนบเอกสำรใบเสร็จรับเงิน	 หรือใบส�ำคัญรับเงินไว้กับรำยงำนกำร
จ่ำยเงินตำมโครงกำร	หรือกิจกรรมนั้นด้วย
	 	 2.4	เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรให้จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	 และรำยงำนกำรจ่ำยเงินตำม
โครงกำร	หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติส่งให้กองทุนฯ	เพื่อให้คณะกรรมกำรกองทุนทรำบและ	อปท.	เก็บไว้
เพื่อกำรตรวจสอบ
	 	 2.5	กรณีที่มีเงินเหลือจำกกำรด�ำเนินงำน	ให้น�ำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภำพ	
 ข้อควรระวังในกรณีท่ีมีเงินเหลือจำกกำรด�ำเนินงำน	 หำก	 อปท.	 มีกำรจัดท�ำข้อตกลงหรือสัญญำ
กับหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มประชำชน	 จะต้องพิจำรณำเงื่อนไขตำมที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงหรือสัญญำนั้น
ประกอบด้วย
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	 หลักเกณฑ์ตำมข้อ	9	แห่งประกำศฯ	พ.ศ.	2561	ก�ำหนดให้กำรจัดท�ำบัญชี	และกำรรำยงำนของ 
กองทุนฯ เป็นไปตำมเอกสำรหมำยเลข	 1	 แนบท้ำยประกำศนี้	 ซ่ึงระบุให้ส�ำนักงำนก�ำหนดรูปแบบ 
กำรบันทึกบัญชี	 กำรจัดท�ำรำยงำน	 สปสช.	 จึงก�ำหนดรูปแบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำรสนเทศ 
แบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรมบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ	 เว็บไซต์	http://obt.nhso.go.th  
โดยรวมถึงกำรบันทึกบัญชีและกำรรำยงำนทำงกำรเงินค่ำบริกำร LTC ในโปรแกรมนี้ด้วย
 1. การบันทึกบัญชีผ่านโปรแกรมฯ http://obt.nhso.go.th โดยสรุปเบื้องต้น ดังนี้
	 	 1)	 ให้บันทึกโครงกำร	หรือกิจกรรม	(ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกองทุนแล้ว)	เพื่อน�ำมำ 
เป็นข้อมูลประกอบในบันทึกสมุดเงินสดจ่ำย
	 	 2)	 ให้บันทึกยอดเงินคงเหลือยกมำ	(เป็นยอดสุทธิหลังหักรำยกำรจ่ำย/ค้ำงจ่ำย	ในปีงบประมำณ 
ออกแล้ว)
	 	 3)	 ให้บันทึกสมุดเงินสดรับเมื่อมีรำยรับเกิดขึ้น	โดยเข้ำไปบันทึกรำยกำรในบันทึกสมุดเงินสดรับ
	 	 	 -	 เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	(ตำมข้อ	7	(1))
	 	 	 -	 เงินสมทบจำก	อปท.	(ตำมข้อ	7	(2))
	 	 	 -	 รำยได้อื่น	ๆ	(โดยระบุรำยกำร	เช่น	ดอกเบี้ย	เงินบริจำค)	(ตำมข้อ	7	(3))
	 	 4)	 ให้บันทึกสมุดเงินสดจ่ำย	 เลือกจำกโครงกำรที่บันทึกไว้เมื่อจะจ่ำยเงิน	 เพื่อน�ำมำสู ่ 
กำรบันทึกวิธีกำรจ่ำยเงิน	และจ�ำนวนเงินที่จ่ำย
	 	 	 -	 จ่ำยให้หน่วยบริกำร	สถำนบริกำร	หรือหน่วยงำนสำธำรณสุข	(ตำมข้อ	10	(1))
	 	 	 -	 จ่ำยให้องค์กรหรือกลุ่มประชำชน	หรือหน่วยงำนอื่น	(ตำมข้อ	10	(2))
	 	 	 -	 	จ่ำยให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรมเก่ียวกับกำรพัฒนำและดูแลเด็กเล็ก 

ในชุมชน	ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน	หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำและดูแลเด็กเล็กในชุมชน	 หรือ
กำรพัฒนำและฟื้นฟู	คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุหรือคนพิกำรในชุมชน	(ตำมข้อ10	(3))

	 	 	 -	 จ่ำยให้	อปท.	(ตำมข้อ	10	(4))
	 	 	 -	 	จ่ำยกรณีเกิดโรคระบำดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	(ตำมข้อ10	(5))	(ผู้มีสิทธิเสนอจำก	10	(1)	

ถึง	(3))	
	 	 5)	 รำยงำนทำงบัญชีจะถูกประมวลผลโดยโปรแกรมฯ
	 	 	 -	 รำยงำนสรุปสถำนะกำรเงิน	(ประจ�ำเดือน/ไตรมำส/ปี)
	 	 	 -	 รำยงำนกำรรับเงิน	กำรจ่ำยเงิน	และเงินคงเหลือ	(ประจ�ำเดือน/ไตรมำส/ปี)
	 	 	 -	 ทะเบียนคุมสมุดเงินรำยรับ	(ประจ�ำเดือน/ไตรมำส/ปี)

บทที่ 7 วิธีปฏิบัติในการจัดทําบัญชี และการรายงาน
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	 	 	 -	 ทะเบียนคุมสมุดเงินรำยจ่ำย	(ประจ�ำเดือน/ไตรมำส/ปี)
	 	 	 -	 ทะเบียนคุมกำรจัดท�ำเช็ค/โอนเงิน	(ประจ�ำเดือน/ไตรมำส/ปี)
	 	 	 -	 ทะเบียนคุมเช็คยังไม่ขึ้นเงิน	(ประจ�ำเดือน/ไตรมำส/ปี)
	 	 	 -	 ทะเบียนคุมเงินรับคืนจำกโครงกำร	(ประจ�ำเดือน/ไตรมำส/ปี)
	 	 	 -	 อื่น	ๆ	ที่ก�ำหนดเพิ่มเติม
	 	 6)	 เอกสำร/แบบฟอร์ม	อิเล็กทรอนิกส์	(E-Form)	โปรแกรมฯ	สำมำรถสร้ำงได้	
	 	 	 -	 บันทึกข้อตกลงกำรขอรับเงินสนับสนุนจำกกองทุนฯ	
	 	 	 -	 ฎีกำเบิกเงิน	จำกบัญชีเงินกองทุนฯ
	 	 	 -	 ใบเสร็จรับเงิน	กรณีรับเงินเข้ำกองทุนฯ
	 	 	 -	 ใบส�ำคัญรับเงิน	กรณีจ่ำยเงินออกจำกกองทุนฯ	ให้กับผู้รับเงินที่ไม่สำมำรถออกใบเสร็จรับเงิน
(โดยสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการลงบันทึกในโปรแกรมฯ http://obt.nhso.go.th ได้จากคู่มือ
การใช้งานโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)
 2. รอบระยะเวลาบัญชี
	 	 1)	 รอบระยะเวลำบัญชีถือตำมปีงบประมำณ	
	 	 2)	 กรณี	 อปท.	 ที่เข้ำร่วมด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่	 ระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญชี	 (พื้นที่ด�ำเนินงำนใหม่ในปีงบประมำณ)	 ให้เริ่มระบบบัญชี	
ณ	วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจำกกองทุน	สปสช.	หรือ	อปท.
 3. การรายงาน
	 	 1)	 อปท.	 จัดท�ำรำยงำนสถำนะกำรเงิน	 รำยงำนกำรรับเงิน	 กำรจ่ำยเงิน	 และเงินคงเหลือ 
ด้วยระบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรมฯ	http://obt.nhso.go.th
	 	 2)	 อปท.	 จัดส่งรำยงำนสถำนะกำรเงิน	 รำยงำนกำรรับเงิน	 กำรจ่ำยเงิน	 และเงินคงเหลือ 
ของกองทุนฯ	 ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกองทุนแล้วให้	 สปสช.	 เขต	 ทุกไตรมำส	 โดยให้ 
จัดส่งภำยใน	30	วัน	นับจำกวันสิ้นไตรมำส	ด้วยระบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรมฯ	http://obt.nhso.go.th
	 	 3)	 ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี	อปท.	จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	รำยงำนกำรรับเงิน	 
กำรจ่ำยเงิน	 และเงินคงเหลือของกองทุนฯ	 ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกองทุนแล้ว	 เก็บไว้
เพื่อกำรตรวจสอบ	
 4. ข้อแนะส�าหรับวิธีการรายงานด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม http://obt.nhso.go.th
	 	 1)	 เมื่อสิ้นไตรมำส	 ให้กดเลือกเมนูส่งรำยงำนทำงบัญชี	 โดยเลือกส่งเป็นรำยไตรมำส 
แล้วแนบเอกสำรรำยงำนสรุปสถำนะกำรเงิน	และรำยงำนกำรรับเงิน	กำรจ่ำยเงิน	และเงินคงเหลือ	ที่ผ่ำน 
กำรลงนำมจำกคณะกรรมกำรกองทุน	
	 	 2)	 เมื่อสิ้นปี	 ให้กดปุ่มดำวน์โหลดรำยงำนประจ�ำปี	 จะได้เอกสำรประกอบด้วยรำยงำน 
ผลกำรด�ำเนินงำน	รำยงำนสถำนะกำรเงิน	และรำยงำนกำรรับเงิน	กำรจ่ำยเงิน	และเงินคงเหลือแล้วน�ำไป 
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกองทุน	 เมื่อผ่ำนแล้วให้เก็บเอกสำรไว้ที่กองทุนฯ	 ไม่ต้องส่งให้	
สปสช.	เขต
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	 หลักเกณฑ์ตำมข้อ	22	แห่งประกำศฯ	พ.ศ.	2561	เป็นกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ส�ำหรับให้ส�ำนักงำน

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต	 ประสำนกับท้องถ่ินจังหวัดในกำรติดตำม	 ก�ำกับ	 ประเมินผล	 เพื่อเป็น 

กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของกองทุนหลักประกันสุขภำพในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ	 ให้มี

ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง	 และรำยงำนให้ส�ำนักงำนทรำบ	 เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภำพ 

มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและมีกำรด�ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	 	 โดยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

มีส่วนร่วมในกำรประสำนงำน	 ติดตำม	 ประเมินผล	 และส่งเสริมสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนกองทุนฯ	

ส่วนกำรก�ำกับอำจกระท�ำได้ตำมขั้นตอนกำรส่ังกำรตำมระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงำนนั้น	 ๆ 

ส�ำนักงำนจึงจัดท�ำแบบประเมินกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ	 และแบบประเมิน

กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู ้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	 (LTC) 

ส�ำหรับเป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำประกอบกำรติดตำม	และประเมินผลกองทุนฯ		ซึ่งคณะกรรมกำรกองทุน

และทีมจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องจะได้ใช้รูปแบบกำรประเมินน้ีไว้เป็นข้ันพ้ืนฐำน	 และน�ำไปใช้เป็นเกณฑ์

ประกอบกำรคัดเลือกกองทุนฯ	 ที่มีกำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรได้ดี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด

กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นต่อไป	 ซึ่งแบบประเมินดังกล่ำวนี้สำมำรถน�ำไป

ปรับให้เหมำะสมกับกำรบริหำรจัดกำรของแต่ละพื้นที่ได้

	 1.	 กรอบกำรประเมินกองทุนหลักประกันสุขภำพ	 ได้ก�ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำไว้	 4	 ด้ำน	 คือ	 

1)	 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	 2)	 ประสิทธิภำพกำรบริหำรเงินกองทุนฯ	 3)	 ประสิทธิผล

กำรสนับสนุนโครงกำร	4)	ประสิทธิผลกำรได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม	 (ทำงสุขภำพ)	 รวม	100	คะแนน 

โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

บทที่ 8 การติดตาม และประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ
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แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ชื่อกองทุน  …………………………………………………………..…............................ 

อ�าเภอ …..........................……………. จังหวัด …………………………………….

วันที่ประเมิน ......................... เดือน ............................................... พ.ศ. 25 .............

ค�าชี้แจง

1. มิติการประเมิน  เป็นแบบประเมินตนเอง ประเมินโดยคณะกรรมการกองทุน และ

    การประเมินจากทีมประเมิน  

2. น�าหลักคิด I-A-O-V มาใช้ประกอบการพิจารณาประเมิน 

	 Input	 	 ประสิทธิภำพ			1;ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ

	 Action		 ประสิทธิภำพ			2;ประสิทธิภำพกำรบริหำรเงินกองทุนฯ

	 Output	 ประสิทธิผล	 		1;ประสิทธิผลกำรสนับสนุนโครงกำร

	 Value	 	 ประสิทธิผล	 		2;ประสิทธิผลกำรได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม	(ทำงสุขภำพ)

หลักเกณฑ์การให้คะแนนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ก�าหนดเกณฑ์

การพิจารณา 4 ด้าน 

รวม 100 คะแนน [น�้าหนัก] ดังนี้ (ในแต่ละปีอาจมีการปรับค่าคะแนน)

	 1.	 ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	30	คะแนน

	 2.	 ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรเงินจ่ำยกองทุนฯ	20	คะแนน

	 3.	 ด้ำนประสิทธิผลกำรสนับสนุนโครงกำร	25	คะแนน

	 4.	 ด้ำนประสิทธิผลกำรได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม	(ทำงสุขภำพ)	25	คะแนน
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หมวดประเมิน หัวข้อประเมิน
คะแนน 

เต็ม

คะแนน 

จากการ

ประเมิน

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/

เกณฑ์การให้คะแนน 
แหล่งข้อมูล

1. การบริหาร

จัดการงาน

กองทุนฯ

I : Input

1.1 มีการจัดท�าและอนุมัติแผนการเงิน

ประจ�าปี/โครงการ/กิจกรรม ภายใน 

31 ธันวาคม ตามวงเงินประมาณการ

รายรับและหรือเงินคงเหลือ

- โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของกองทุนฯ

8 1.	มีกำรจัดท�ำแผน	2	คะแนน

2.	มีกำรอนุมัติแผน	2	คะแนน

3.	อนุมัติแผนภำยใน	31	ธันวำคม	ของ

ปีงบประมำณนั้น	2	คะแนน

4.	 แผนสอดคล้องวัตถุประสงค์ของกอง

ทุน	(ครอบคลุมฯ	ส่งเสริม

ป้องกันฯ	ฟื้นฟูฯ	รักษำฯ)	2	คะแนน

1.	จำกรำยงำน

กำรประชุม

กก.กองทุน

2.	แผน/

โครงกำร/

กิจกรรม

1.2 มีการเห็นชอบรายงานการเงิน 

และบันทึกรายงานผ่านโปรแกรม

กองทุนต�าบล ทุกไตรมาส

6 1.	บันทึกข้อมูลกำรเงินในโปรแกรม	และ	

print	เสนอ	กก.กองทุนเห็นชอบ

1	คะแนน

2.	ลงนำมในรำยงำนครบถ้วนและสแกน

แนบ	File	ส่งผ่ำนหน้ำเว็บไซต์	1	คะแนน

3.	ส่งรำยงำนครบ	4	ไตรมำส	 (เอกสำร

แนบมำข้อ	2)	2	คะแนน

4.	ผู้รำยงำนกำรเงินที่ในที่ประชุม

กรรมกำรกองทุนฯ	เป็นหัวหน้ำ

หน่วยงำนคลังหรือ	 จนท.หน่วยงำนคลัง 

หรือ	อนุฯ	กก./คทง.กำรเงินฯ	ของกอง

ทุน	2	คะแนน

1.	จำกรำยงำน

กำรประชุม

คณะกรรมกำร

กองทุน

2.	รำยงำน

3.	โปรแกรม

1.3 เอกสาร/หลักฐานการเบิกจ่าย

จ่ายเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

	 1.3.1	โดยกำรสุ่มตรวจเอกสำร

8 แฟ ้มเอกสำร

กำรเงิน(6) โดยสุ่มตรวจ	เอกสำรจ�ำนวน	3	โครงกำร

ซึ่งประกอบด้วย

1)	 โครงกำร	 2)	 รำยงำนกำรประชุมที่	

กก.อนุมัติ	 3)	 บันทึกข้อตกลง	 4)	 ฎีกำ

เบิกจ่ำย	5)	ใบส�ำคัญ

รับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

1.	มีเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน

				6	คะแนน

2.	มีหลักฐำนไม่ครบทุกรำยงำน			

				2	คะแนน

3.	ไม่มีหลักฐำน	0	คะแนน

 1.3.2	กองทุนมีเอกสำรเบิกจ่ำยกำรเงิน 

ในหมวดบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	10	(4)	

ครบถ้วนถูกต้อง

(2)

8

ตรวจสอบฎีกำทุกฎีกำ	หมวด	10	(4)

1. 	 มี เอกสำร	 หลักฐำน	 ครบถ ้วน 

ถูกต้องทุกฎีกำ	2	คะแนน

2.	มีเอกสำร	หลักฐำน	ไม่ครบถ้วน	หรือ

ไม่ถูกต้อง	0	คะแนน

แฟ้มเอกสำร

กำรเงิน
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หมวดประเมิน หัวข้อประเมิน
คะแนน 

เต็ม

คะแนน 

จากการ

ประเมิน

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/

เกณฑ์การให้คะแนน 
แหล่งข้อมูล

1.4 การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม

	 1.4.1	 กำรได ้มำซึ่ งกำรคัดเลือก

กรรมกำรและปฏิบัติงำนตำมบทบำท

หน้ำที่ตำมประกำศ	

พ.ศ.	2561	4	คะแนน

	 1.4.2	 มีกำรพัฒนำศักยภำพ/องค์

ควำมรู ้ 	 คณะกรรมกำรกองทุนฯ/

อนุกรรมกำร/คณะท�ำงำน	(ใช้งบบริหำร

จัดกำร	10	(4)	2	คะแนน

 1.4.3	มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

เชิงรุก	 เผยแพร่ผลงำน	 กำรท�ำงำนกอง

ทุนฯ	2	คะแนน

(1)	มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

(2)	เผยแพร่ผลงำน/งำนวิชำกำร

(4) ครบถ้วนถูกต้อง	4	คะแนน

ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง	0	คะแนน

พิจำรณำ

องค์ประกอบ

ตำมประกำศ	

พ.ศ.	2561	

ข้อ	12

(2) มีแผนและใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อพัฒนำ

ศักยภำพฯ	คณะกก.	กองทุนฯ		2	คะแนน

แผนกำรใช้เงิน

ตำมหมวด

ข้อ	10(4)

(2) มีกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงหลำกหลำย

(อย่ำงน้อย	3	ช่องทำง)	2	คะแนน

1.	มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

			1	คะแนน

2.	มีกำรเผยแพร่ผลงำน/งำนวิชำกำร		

			1	คะแนน

จำกป้ำย

ประชำสัมพันธ์/

วิทยุท้องถิ่น/

หอกระจำยข่ำว/

สื่อท้องถิ่น/

สื่อออนไลน์

ช่องทำงต่ำง	ๆรวมคะแนนด้านที่ 1 30

2. การบริหาร

เงินกองทุนฯ

A : Action

2.1 มีการเบิกจ่ายเงินกองทุน

ให้หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณเป็น

ไปตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

(สอดคล้องตามประกาศฯ)

4 1.	 มีกำรเบิกจ ่ำยเป ็นไปตำมแผน/

โครงกำร	มำกกว่ำ	90%	4	คะแนน

2.	 มีกำรเบิกจ ่ำยเป ็นไปตำมแผน/

โครงกำร		คิดเป็น	70%-89%	3	คะแนน

3.	 มีกำรเบิกจ ่ำยเป ็นไปตำมแผน/

โครงกำร		คิดเป็น	60%-69%	2	คะแนน

4.	 มีกำรเบิกจ ่ำยเป ็นไปตำมแผน/

โครงกำร		คิดเป็น	50%-59%	1	คะแนน

5.	 มีกำรเบิกจ ่ำยเป ็นไปตำมแผน/

โครงกำร	คิดเป็น	0%-49%	0	คะแนน

ข้อมูลเว็บไซต์

1.	รำยงำน

2.	โปรแกรม

ข้อมูล	เว็บไซต์

1.	รำยงำน

2.	โปรแกรม

2.2 อัตราการการเบิกเงินกองทุนใน

ปีงบประมาณ (รวมเงินคงเหลือ)

ณ สิ้นไตรมาส 4  

6 1.	 กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมแผนงำน

โครงกำรไตรมำส	 1-ไตรมำส	 2	 ตั้งแต่	

20%	ขึ้นไป	2	คะแนน

2.	 กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมแผนงำน

โครงกำรไตรมำส	3	ตั้งแต่	50%	ขึ้นไป	

2	คะแนน	

3.	 กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมแผนงำน

โครงกำรไตรมำส	4	ตั้งแต่	 80%	ขึ้นไป	

2	คะแนน

2.3 มีการสมทบเงินของ อปท. 6 1.	สมทบภำยในไตรมำส	1	ได้	6	คะแนน

2.	สมทบภำยในไตรมำส	2			4	คะแนน

3.	สมทบภำยในไตรมำส	3			3	คะแนน

4.	สมทบภำยในไตรมำส	4			1	คะแนน

ข้อมูลเว็บไซต์

1.	รำยงำน

2.	โปรแกรม



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

62

หมวดประเมิน หัวข้อประเมิน
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เต็ม
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ประเมิน
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แหล่งข้อมูล

2.4 มีระบบบัญชีของกองทุน

(ตำมที่ส�ำนักงำนก�ำหนด)

4 1.	มีครบถ้วนและถูกต้อง	4	คะแนน

2.	 มี	 ไม ่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง	 2	

คะแนน

3.	ไม่มีกำรจัดท�ำบัญชี	0	คะแนน

รวมคะแนนด้านที่ 2 20

3. การสนับสนุน

โครงการ 

O : Output

3.1 มีการจัดท�าแผนงาน/โครงการ

อย่างมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ประชาชนในพื้นที่ 

	 	 3.1.1	 มีกำรจัดท�ำแผนงำน/โครงกำร

อย่ำงมีส่วนร่วม	8 กลุ่ม

ได้แก่ 

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

	กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

	กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน

	กลุ่มวัยท�ำงำน

	กลุ่มผู้สูงอำยุ

	กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

	กลุ่มคนพิกำรและทุพพลภำพ

	กลุ่มประชำชนทั่วไปที่มีภำวะเสี่ยง

	 	 3.1.2	 โครงกำรในแผนงำน	 ได้รับ

อนุมัติและจ่ำยเงินให้ด�ำเนินกำรครบทุก

โครงกำร	

12

(6)

-	 มีกระบวนกำรโดยประชำชนมีส่วน

ร ่วมได ้มำซึ่ งแผนงำน/โครงกำรจัด

บริกำรสำธำรณสุขให้กับกลุ่มเป้ำหมำย

ทั้ง	7-8  	กลุ่ม	6	คะแนน

-	 มีกระบวนกำรโดยประชำชนมีส่วน

ร ่วมได ้มำซึ่ งแผนงำน/โครงกำรจัด

บริกำรสำธำรณสุขให้กับกลุ่มเป้ำหมำย

ครอบคลุม	5-6	กลุ่มเป้ำหมำย	4	คะแนน

-	 มีกระบวนกำรโดยประชำชนมีส่วน

ร ่วมได ้มำซึ่ งแผนงำน/โครงกำรจัด

บริกำร

1.	จำกรำยงำน

กำรประชุม	

กก.กองทุน

2.	รำยงำน

3.	โปรแกรม

(6)

สำธำรณสุข ให ้ กั บกลุ ่ ม เป ้ ำหมำย

ครอบคลุม	3-4	กลุ่มเป้ำหมำย	2	คะแนน

-	 มีแผนงำน	 แต่ไม่มีกระบวนกำรมีส่วน

ร่วม	1	คะแนน		

-	ไม่มีแผนงำน	0	คะแนน

-	 โครงกำรในแผนงำน	 ได้รับอนุมัติและ

จ่ำยเงินให้ด�ำเนินกำรครบทุกโครงกำร	

(ร้อยละ	100)	6	คะแนน

-	 โครงกำรในแผนงำน	 ได้รับอนุมัติและ

จ่ำยเงินให้ด�ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ	

70	ของโครงกำรทั้งหมด			4 คะแนน

-	 โครงกำรในแผนงำน	 ได้รับอนุมัติและ

จ่ำยเงินให้ด�ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ	

50	ของโครงกำรทั้งหมด	2	คะแนน

-	 โครงกำรในแผนงำน	 ได้รับอนุมัติและ

จ่ำยเงินให้ด�ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ	

30	ของโครงกำรทั้งหมด	1	คะแนน

-	 ไม่มีโครงกำรในแผนงำน	 ได้รับอนุมัติ

และจ่ำยเงิน	0	คะแนน
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หมวดประเมิน หัวข้อประเมิน
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เกณฑ์การให้คะแนน 
แหล่งข้อมูล

3.2	 มีกำรสรุปผลงำนโครงกำร	 พร้อม

รำยงำนผลในที่ประชุมคณะกรรมกำร

กองทุนฯ	ภำยในสิ้นปีงบประมำณ

(สิ่งส่งมอบ)

13 -	 มีสรุปผลงำนโครงกำรและปรำกฏ 

ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร	 

ครบทุ ก โ ค ร งกำ ร ได ้ 1 3 	 คะแนน 

-	 มีสรุปผลงำนโครงกำร	 และปรำกฏ 

ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร	

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	70		ได้	10	คะแนน 

-	 มีสรุปผลงำนโครงกำร	 และปรำกฏ 

ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร	 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	 50	 ได้	 7	 คะแนน 

-	 มีสรุปผลงำนโครงกำร	 และปรำกฏ 

ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร			 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	 30	 ได้	 5	 คะแนน 

-	 มีสรุปผลงำนโครงกำร	 และปรำกฏ 

ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร	 

น้อยกว่ำร้อยละ	 30	 ได้	 3	 คะแนน		 

-	ไม่มีกำรรำยงำนสรุปผล	ได้	0	คะแนน

รวมคะแนนด้านที่ 3 25

4. การได้รับ

ประโยชน์

เชิงรูปธรรม 

(ทางสุขภาพ) 

V : Value

4.1 มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึง

ความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ได้รับบริการสาธารณสุข 8 กลุ่ม

ตามโปรแกรม คือ

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

	กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

	กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน

	กลุ่มวัยท�ำงำน

	กลุ่มผู้สูงอำยุ

	กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

	กลุ่มคนพิกำรและทุพพลภำพ

	กลุ่มประชำชนทั่วไปที่มีภำวะเสี่ยง

10 -	 โครงกำรที่ด�ำเนินกำรสำมำรถแก้ไข

ปัญหำตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด

ครอบคลุม	8	กลุ่มเป้ำหมำย	10	คะแนน 

-	 โครงกำรที่ด�ำเนินกำรสำมำรถแก้ไข

ปัญหำตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด

ครอบคลุม	5-7	กลุ่มเป้ำหมำย	7	คะแนน

-	 โครงกำรที่ด�ำเนินกำรสำมำรถแก้ไข

ปัญหำตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด

ครอบคลุม	1-4	กลุ่มเป้ำหมำย	5	คะแนน 

-	ไม่มีกำรด�ำเนินโครงกำร	0	คะแนน

1.	จำกรำยงำน

กำรประชุม

กก.กองทุน

2.	รำยงำน

3.	โปรแกรม
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4.2 มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไข

ปัญหาสุขภาพพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย 

(เน้นผลงานที่ครอบคลุม)

15 -	 มีผลงำนเด่น/นวตกรรมที่แก้ไขปัญหำ

สุขภำพพื้นที่จ�ำนวน	3	เรื่อง	15	คะแนน 

-	 มีผลงำนเด่น/นวตกรรมที่แก้ไขปัญหำ

สุขภำพพื้นที่จ�ำนวน	2	เรื่อง	13	คะแนน 

-	 มีผลงำนเด่น/นวตกรรมที่แก้ไขปัญหำ

สุขภำพพื้นที่จ�ำนวน	1	เรื่อง	10	คะแนน	 

-	 ไม่มีผลงำนเด่น/นวัตกรรม	 แต่แก้ไข

ปัญหำสุขภำพพื้นที่ได้	ครบตำมกลุ่มเป้ำ

หมำย	7	คะแนน

-	 ไม่มีผลงำนเด่น/นวัตกรรม	 แก้ไข

ปัญหำสุขภำพพ้ืนที่ได้	 แต่ไม่ครบตำม

กลุ่มเป้ำหมำย	5	คะแนน

รวมคะแนนด้านที่ 4 25

คะแนนรวม 4 กิจกรรม 100 คะแนน

Grade A+ 90-100	คะแนน		=	กองทุนที่มีศักยภำพสูง	สำมำรถเป็นศูนย์เรียนรู้

Grade A 70-89			คะแนน		=	กองทุนที่มีศักยภำพดี

Grade B 50-69			คะแนน		=	กองทุนที่มีศักยภำพปำนกลำง

Grade C 0-49					คะแนน		=	กองทุนที่ยังขำดควำมพร้อมต้องเร่งพัฒนำ

ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการกองทุนฯ (ประเมินตนเอง) / ทีมประเมิน (ภายนอก) .................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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ผู้ประเมิน

ลงชื่อ............................................................

	 		(																																																)

ลงชื่อ............................................................

	 		(																																																)

ลงชื่อ............................................................

	 		(																																																)

ลงชื่อ............................................................

	 		(																																																)

ลงชื่อ............................................................

	 		(																																																)

วันที่	..........	เดือน	................................	พ.ศ.	25...........

ตัวแทนคณะกรรมกำรกองทุนรับทรำบผลกำรประเมิน

ลงชื่อ.....................................................................

(																																																				)

ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ	(อบต./เทศบำล)

..........................................................................................

วันที่	...........	เดือน	...............................	พ.ศ.	25………..

	 2.	 กรอบกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุ

ที่มีภำวะพึ่งพิง	(LTC)	ได้ก�ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำไว้	5	ด้ำน	คือ	1)	ระบบข้อมูล	2)	กำรบริหำรจัดกำร	 

3)	 กำรจัดบริกำร/กำรเข้ำถึงบริกำร	 4)	 กำรก�ำกับติดตำม	 5)	 กำรมีส่วนร่วมในพื้นที่	 รวม	 100	 คะแนน 

โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้
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แบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

ชื่อกองทุน  …………………………………………………………..…............................ 

อ�าเภอ …..........................……………. จังหวัด …………………………………….

วันที่ประเมิน ......................... เดือน ............................................... พ.ศ. 25 .............

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�าหรับ 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ก�าหนดเกณฑ์การพิจารณา 5 ด้าน รวม 100 คะแนน [น�้าหนัก] 
ดังนี้

	 1.	 ระบบข้อมูล	(4	ข้อ)	15	คะแนน

	 2.	 กำรบริหำรจัดกำร	(2	ข้อ)	20	คะแนน

	 3.	 กำรจัดบริกำร/กำรเข้ำถึงบริกำร	(5	ข้อ)	30	คะแนน

	 4.	 กำรก�ำกับติดตำม	(5	ข้อ)	20	คะแนน

	 5.	 กำรมีส่วนร่วมในพื้นที่	(3	ข้อ)	15	คะแนน
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หมวดประเมิน หัวข้อประเมิน
คะแนน 

เต็ม

คะแนน 

จากการ

ประเมิน

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์

การให้คะแนน 
แหล่งข้อมูล

1. ระบบข้อมูล

ผู้สูงอายุ

1.1. มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุทั้งหมดท่ีใน

พื้นที่ (กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง) 

ที่เก็บไว้ในพื้นที่ 

-	ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนะสุขภำพ

(รำยได้	อำชีพ	คนดูแล)

-	ข้อมูลสถำนะทำงสุขภำพ

(กำรเจ็บป่วยทั้งหมด	ADL	อัตรำ

กำรป่วย	และข้อมูลกำรคัดกรองสุขภำพ) 

4 -	มีทะเบียนผู้สูงอำยุที่เก็บไว้ในพื้นที่

(อำจเป็นรูปแบบเอกสำร	หรือ	

อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์	หรือในรูปแบบ

โปรแกรม

1.2. มีระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิง(กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง) ที่บันทึก

ในโปรแกรมเพื่อการจัดสรรงบ LTC

5 -	ข้อมูลผู้สูงอำยุตำมโปรแกรม

1.3. มีข้อมูลบุคลากร

	 1)	 ผู้รับผิดชอบงำน	 LTC	 ของ	 อปท.	

(ตำมประกำศใหม่)

	 2)	 CM	 (Care	Manager)	 (อำจเป็น

ของ	อปท.	หรือเป็นของหน่วยจัดบริกำร

ที่มำช่วยปฏิบัติงำน)

	 3)	CG	(Care	Giver)	

	 4)	อนุ	LTC/คณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำ

คุณภำพชีวิต

	 5)	หรืออำจมีคณะกรรมกำรอื่นในพื้นที่

ที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำร

กองทุน

3 1.	ระบบทะเบียนหรือข้อมูลในโปรแกรม 

2.	ค�ำสั่งแต่งตั้ง

	 1)	CM	

	 2)	CG		

	 3)	อนุ	LTC/คณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำ

คุณภำพชีวิต

1.4 มีระบบข้อมูลของหน่วยจัดบริการ

ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศฯ

	 -	หน่วยบริกำร	

	 -	สถำนบริกำร

	 -	ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ

3 -	ข้อมูลกำรขึ้นทะเบียนของหน่วย

จัดบริกำรในระบบหลักประกัน	เป็นไป

ตำมประกำศ	เรื่อง	จัดตั้งศูนย์ฯ	

ของ	สปสช.

รวมคะแนนด้านที่ 1 15
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หมวดประเมิน หัวข้อประเมิน
คะแนน 

เต็ม

คะแนน 

จากการ

ประเมิน

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์

การให้คะแนน 
แหล่งข้อมูล

2. การบริหาร

จัดการ

2.1	 อปท.	 โอนงบให้หน่วยจัดบริกำร

ภำยใน	 45	 วัน	 หลังจำกที่หน่วยบริกำร

บันทึกข้อมูลในระบบกำรลงทะเบียน

8 1.	มี	CP	ตำมจ�ำนวนงบประมำณที่ได้รับ

กำรจัดสรร

2.	มีกำรจัดประชุมอนุ	LTC	เพื่อ

พิจำรณำอนุมัติ	CP

3.	 ข้อตกลงระหว่ำงหน่วยจัดบริกำรกับ

อปท.	 และเอกสำรประกอบกำรโอนงบ

ประมำณ

2.2	 กองทุน	 LTC	 มีข้อมูลท่ีบันทึกผ่ำน

ระบบโปรแกรมเพื่อรับกำรจัดสรรงบ

ประมำณต่อเนื่องในปีถัดไป

6 -	ข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรม

2.3	อปท.	มีแผนกำรดูแล	LTC	บรรจุอยู่

ในแผนพัฒนำท้องถิ่น

6 -	แผนพัฒนำท้องถิ่น

รวมคะแนนด้านที่ 2 20

 3. การจัดบริการ

 /เข้าถึงบริการ

3.1	 ผู ้สูงอำยุ	 ได้รับกำรคัดกรองและ

ประเมิน	ADL	

9 -	 แบบคัดกรองและประเมิน	 ADL	 รำย

บุคคล	 และสรุปรำยงำนกำรคัดกรอง

และประเมิน	 ADL	 หรือ	 เอกสำรเพื่อ

เป็นหลักฐำนแสดงกำรคัดกรองและ

ประเมิน	ADL

3.2	หน่วยจัดบริกำร	ที่ได้รับกำรโอน

งบประมำณมีกำรจัดท�ำ	CP

4 -	CP	รำยบุคคลครอบคลุมผู้สูงอำยุ

3.3	ผู้สูงอำยุได้รับบริกำรดูแลตำม	CP 4 -	แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนของ	CM/	

สหวิชำชีพ	และ	CG

3.4	สัดส่วนของ	CM/CG	เป็นไป

ตำมเกณฑ์ของกระทรวงสำธำรณสุข

4 -	 เอกสำรกำรมอบหมำยงำนในกำรดูแล

ผู้สูงอำยุ	ของ	CM/CG

3.5	มีนวัตกรรมในกำรดูแลผู้สูงอำยุ

กลุ่มเป้ำหมำย

9 -	 สิ่งประดิษฐ์	 เอกสำรรำยงำนกำรวิจัย

หรืองำนวิชำกำร

รวมคะแนนด้านที่ 3 30
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หมวดประเมิน หัวข้อประเมิน
คะแนน 

เต็ม

คะแนน 

จากการ

ประเมิน

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์

การให้คะแนน 
แหล่งข้อมูล

4. การก�ากับ

ติดตาม

4.1	 CM	 มีกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำน

ของ	CG	ให้เป็นไปตำม	CP

4 1.	 แบบบันทึกกำรก�ำกับกำรดูแลตำม	

CP	ของ	CM

2.	 ผลกำรปฏิบัติงำนของ	 CG	 ตำม	 CP	

โดยกำรควบคุมก�ำกับของ	CM

4.2	 คณะอนุกรรมกำร	 LTC	 มีกำร

ประเมินควำมพึงพอใจของผู้จัดบริกำร

และผู้รับบริกำร

4 -	สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ

4.3	 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนกำรดูแลผู้สูง

อำยุ	LTC

4 -	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

4.4	 อนุ	 LTC	 มีกำรติดตำมประเมินผล

ผลกำรด�ำเนินงำน	LTC

4 -	มีแผน	/ผลกำรก�ำกับติดตำม

พร้อมเอกสำรประกอบ

4.5	กองทุน	LTC	มีกำรจัดท�ำระบบบัญชี

กำรเงิน

4 1. 	 เอกสำรประกอบกำรเบิกจ ่ ำย	

(โครงกำร	/ข้อตกลง	/ใบเสร็จ	ใบส�ำคัญ

รับเงินของหน่วยจัดบริกำรที่ขอรับเงิน)	

2.	หนังสือแจ้งกำรโอนเงินจำก	สปสช.

รวมคะแนนด้ำนที่	4 20

5. การมีส่วนร่วม

ในพื้นที่

5.1	มีทีมสหวิชำชีพ	/	CM	/	CG	/ญำติ

ผู้สูงอำยุในกำรร่วมดูแลกลุ่มเป้ำหมำย

ตำมสภำพปัญหำ

5 1.	แผนกำรดูแลตำม	CP	

2.	 แบบบันทึกกำรดูแลด้ำนสุขภำพและ

บริกำรด้ำนสังคม	(กรมอนำมัย)

5.2	 ภำคีเครือข่ำยในพื้นที่มีส่วนร่วมใน

กำรดูแลกลุ่มเป้ำหมำยให้ครอบคลุมทุก

มิติตำมสภำพปัญหำ

5 1.	 แผนพัฒนำท้องถิ่น/แผนชุมชน	 และ

แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง	

2.	รำยงำนประชุม

3.	เอกสำร	ภำพถ่ำยกิจกรรมภำพ

ที่เกี่ยวข้อง

5.3	มีกำรจัดบริกำรให้กับผู้ที่มี

ภำวะพ่ึงพิงกลุ่มอื่น	 นอกกลุ่มเป้ำหมำย	

LTC

5 -	 แผนงำนโครงกำรดูแล	 /รำยงำนผู้ที่มี

ภำวะพึ่งพิงสิทธิอื่นที่ได้รับกำรดูแล

รวมคะแนนด้านที่ 5 15

คะแนนรวม 5 กิจกรรม 100 คะแนน



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

70

ความเห็นเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการ LTC (ประเมินตนเอง) / ทีมประเมิน (ภายนอก) ..................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

ผู้ประเมิน

ลงชื่อ............................................................

	 		(																																																)

ลงชื่อ............................................................

	 		(																																																)

ลงชื่อ............................................................

	 		(																																																)

ลงชื่อ............................................................

	 		(																																																)

ลงชื่อ............................................................

	 		(																																																)

วันที่	..........	เดือน	................................	พ.ศ.	25...........

ตัวแทนคณะอนุกรรมกำรฯ	รับทรำบผลกำรประเมิน

ลงชื่อ.....................................................................

(																																																				)

ประธำนอนุกรรมกำรฯ	(อบต./เทศบำล)

.......................................................................................

วันที่	...........	เดือน	...............................	พ.ศ.	25………..
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ภาคผนวก 1
ประกาศ ระเบียบ ที่ส�าคัญ

	 	ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่	พ.ศ.	2561

   ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบ

กองทุน	พ.ศ.	2561

   ประกำศส�ำนักงำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ	 เรือ่ง	หลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืกกรรมกำรในคณะกรรมกำร

กองทนุหลกัประกนัสขุภำพในระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ที	่พ.ศ.	2561

   ประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค	 ภำยใต้ประกำศคณะกรรมกำรหลัก

ประกันสุขภำพแห่งชำติ	เรื่อง	กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของกองทุนฯ	พ.ศ.	2557

   ประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เรื่อง	หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้ช่วยเหลือดูแล

ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	พ.ศ.	2559

   ประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์

พัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและคนพิกำร	พ.ศ.	2560



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

72



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

73



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

74



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

75



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

76



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

77



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

78



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

79



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

80



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

81



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

82



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

83



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

84



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

85



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

86



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

87



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

88



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

89



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

90



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

91



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

92



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

93



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

94



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

95



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

96



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

97



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

98



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

99



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

100



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

101



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

102



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

103



คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

104

ภาคผนวก 2
ข้อตกลง บันทึก หนังสือ ประกอบการด�าเนินงาน

	 	บันทึกควำมร่วมมือเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องกำร

บริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ	และสวัสดิกำรชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

   บันทึกควำมร่วมมือเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องกำรจัด

ระบบกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	(Long	Term	Care)	แบบ

บูรณำกำรในพื้นที่

   ข้อตกลงกำรด�ำเนินงำนร่วมกันเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนและงบประมำณเรื่องกำรจัดระบบ

กำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	(Long	Term	Care)	แบบบูรณำ

กำรของหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข	ปีงบประมำณ	2559	

   หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น	 เรื่อง	 แจ้งประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ 

แห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่	ที่	มท	0810.5/ว	3230	ลงวันที่	10	ตุลำคม	2561

   ข้อตกลงด�ำเนินงำนร่วมกันเพื่อสนับสนุนระบบข้อมูลและรำยงำนกำรดูแลระยะยำวด้ำน

สำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	(Long	Term	Care)	ปี	พ.ศ.	2561
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ภาคผนวก 3
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง เอกสารในการด�าเนินงาน

	 ข้อตกลงกำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ	

   ข้อตกลงกำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ	กรณีเข้ำร่วมด�ำเนินงำน 

กำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงในพื้นที่

  ตัวอย่ำงแบบเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม	กองทุนหลักประกันสุขภำพฯ

  แบบฟอร์มโครงกำรจัดบริกำรฯ	(Long	Term	Care)

  ข้อตกลงกำรจัดบริกำรฯ	(Long	Term	Care)

  แบบขอเบิกเงินจัดบริกำรฯ	(Long	Term	Care)	จำกกองทุนฯ	ให้หน่วยจัดบริกำร	(แบบฎีกำ)

  ใบส�ำคัญรับเงิน

  ใบเสร็จรับเงิน
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แบบฎีกา

กองทุนหลักประกันสุขภาพ...............................

เลขที ่......manual..............      วันที่จัดท�ำ........... manual..........

เรียน   ผู้บริหำรท้องถิ่น         

 ตำมท่ีคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวส�ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิง (ชื่อ อปท.).............auto............... 

ได้อนุมัติโครงกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง แผนกำรดูแลรำยบุคคล และค่ำใช้จ่ำยตำมแผนกำรดูแลรำยบุคคล 

ส�ำหรบัผูส้งูอำยทุีมี่ภำวะพึง่พงิ ให้แก่ (ชื่อหน่วยจัดบริกำร).............. auto.......................................................   จ�ำนวน ..... auto.........บำท 

(...................auto....................................บำทถ้วน) โดยแบ่งจ่ำยเป็น ................ auto..........งวด ดังนี้ 

  งวดที่ 1 เป็นเงินจ�ำนวน........ auto.............  บำท  (....................auto.........................บำทถ้วน) 

  งวดที่ 2 เป็นเงินจ�ำนวน........ auto............  บำท  (.....................auto........................บำทถ้วน)  

 ในกำรนี้ (ชื่อหน่วยจัดบริกำร)................................................................................มีควำมประสงค์จะขอเบิกเงิน งวดที่ ..............                

จ�ำนวน.............. บำท (..........................บำทถ้วน) เพื่อน�ำไปด�ำเนินกำรตำมโครงกำรฯและแผนกำรดูแลรำยบุคคลดังกล่ำว พร้อมนี้ได้

แนบ เอกสำร หลักฐำน ประกอบกำรขอเบิกเงิน จ�ำนวน.... manual.....ฉบับ มำให้พิจำรณำด้วยแล้ว ทั้งนี้ในกำรรับเงิน (ระบุชื่อ).......... 

………………………..manual.................................................................................. จะเป็นผู้รับเงิน    

                ลงชือ่ ........................................................ผูข้อเบกิ (ผูไ้ด้รับมอบหมำย)

                 (.....................................................)             

    ต�ำแหน่ง......................................................................

ได้ตรวจสอบเอกสำรประกอบฎีกำครบถ้วนถูกต้อง และได้ตรวจสอบแล้วมีเงิน

คงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ำยได้  

       จ�ำนวน …… auto ……….. บำท (..........auto..........บำทถ้วน)

        ลงชื่อ ............................................ผู้ตรวจสอบ (ผู้ได้รับมอบหมำย)                                               

            (................................................................)

        ต�ำแหน่ง…………………............……………………………..

วันที่ ..............................................................................

เรียน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        เห็นควรให้เบิกจ่ำย งวดที่… auto ………… 

        จ�ำนวน ........ auto.................. บำท (................auto..........บำทถ้วน)

ลงชื่อ ................................................................. 

       (................................................................)

         หัวหน้ำหน่วยงำนคลัง/ผู้ได้รับมอบหมำย

วันที่ ..............................................................................

เรียน ผู้บริหำรท้องถิ่น

        เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ำยได้

        จ�ำนวน ……… auto …………….. บำท (............auto..........บำทถ้วน

            ลงชื่อ ......................................................................

             (.............................................................................)

                          ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                   

วันที่..............................................................................................

อนุมัติให้เบิกจ่ำยได้

      จ�ำนวน ……… auto …………….. บำท (............auto..........บำทถ้วน)

 

             ลงชื่อ ......................................................................

             (.............................................................................)

                                   ผู้บริหำรท้องถิ่น

วันที่ ..............................................................................

จ่ำยเป็น ∆ เช็คขีดคร่อม/ตั๋วแลกเงิน/ธนำณัติ 

           ∆ ทำงธนำคำร

ธนำคำร ..................................... บัญชีเลขที่ .........................................................

เลขที่เช็ค .............................. ลงวันที่ ....................................................................

จ�ำนวนเงิน ............................. บำท (..........................................................) 

จ่ำยให้ (ชื่อผู้รับเงิน) ..............................................................................................

ผู้มีอ�ำนำจลงนำมในใบถอน/เช็คธนำคำร                                     

ลงชื่อ .............................................. ผู้มีอ�ำนำจลงนำม (กลุ่มหนึ่ง)

(........................................................................)                                                                                                                                                                                                           

ลงชื่อ .............................................. ผู้มีอ�ำนำจลงนำม (กลุ่มสอง)

(........................................................................)  

หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

ได้รับเงินจ�ำนวน ……… auto ……….. บำท (............auto..........บำทถ้วน)

ชื่อ ...................................................................... ผู้รับเงิน (1)

      (.............................................................................)

      ต�ำแหน่ง .............................................................

 

     วันที่ ..............................................................................

ได้จ่ำยเงินเรียบร้อยแล้วจ�ำนวน … auto .. บำท (.........auto...บำทถ้วน)

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้จ่ำยเงิน

       (.............................................................................)

         ต�ำแหน่ง .............................................................

 

        วันที่ ..............................................................................

หมำยเหตุ	(1)	ให้แนบส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับเงิน	/ใบมอบอ�ำนำจพร้อมหลักฐำนประกอบ
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท เบอรกลาง 02-141-4000 (เวลาราชการ)

โทรสาร 02-143-9730-1

เว็บไซต : http://www.nhso.go.th/
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