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สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์การสหประชาชาติได้ก�ำหนดเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2573
ซึ่งการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น ได้ถูกก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ และส�ำหรับประเทศไทย การด�ำเนินงานด้านหลักประกันสุขภาพของประชาชนได้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 อันส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยทุกคน ในการเข้าถึง
บริการด้านการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  การด�ำเนินงานร่วมกันในด้านการบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในกลุ่มที่ต้องได้รับการบริการด้าน
การสาธารณสุขเป็นกรณีพิเศษ อาทิ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ที่มีความเสี่ยง รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง สามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพอย่างเหมาะสม และทั่วถึง
ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ขอขอบคุ ณ ส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น การจั ด พิ ม พ์ คู ่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนระบบหลักประกัน
สุขภาพที่ยั่งยืน น�ำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยทุกคน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศชาติสืบไป

(นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สารเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตลอดระยะเวลา 12 ปี ของการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือที่รู้จัก
และเรียกกันทั่วไปว่า  “กองทุนต�ำบล” เติบโตเข้มแข็งจนส่งผลให้เป็นกองทุนที่มีมิติในการด�ำเนินงาน
ที่กว้างขึ้น   มิติที่ส�ำคัญคือการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ การที่จะท�ำให้มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้จริงนั้น จะต้องมีการประสานการท�ำงานกับทุกฝ่ายทั้งภาคของประชน ท้องถิ่น
สาธารณสุข ตลอดจนมีการบูรณาการการท�ำงานเชิงนโยบายร่วมกัน โดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน ในระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนต�ำบลก็สามารถด�ำเนินงานเพื่อ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงบริการสาธารณสุข   โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคให้เกิดขึ้น
จริงในชุมชน เพราะสาเหตุของการเกิดโรคส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งมิติทางสังคม
ท้องถิ่นจะมีความใกล้ชิดและรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได้ดี ท้องถิ่นจึงมีบทบาทส�ำคัญ
ในการจัดการตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
การด�ำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) จึงเป็นเป้าหมาย
ส�ำคัญที่เพิ่มเข้ามา  เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
ติดเตียง ที่อยู่ในชุมชน ให้ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเป็นอีกภารกิจ
หนึ่งที่ส�ำคัญของกองทุนต�ำบล
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส�ำคัญทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไข หลักเกณฑ์
ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ ของส�ำนักงาน รวมถึงการจัดท�ำคู่มือการด�ำเนินงานฉบับนี้ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติ
งานของท้องถิ่นที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ต่อไป
ในโอกาสนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้กองทุน
ต�ำบล มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน และร่วมกันเป็นเจ้าของระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติของประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชนต่อไป
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เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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- องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน
- อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
- การด�ำรงต�ำแหน่งและการพ้นต�ำแหน่งกรรมการกองทุน
- การประชุมคณะกรรมการกองทุน/ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
- องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (คณะอนุกรรมการ LTC)
- อ�ำนาจหน้าที่/การประชุม/ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการ LTC
- ข้อแนะน�ำส�ำหรับการเป็นแนวทางการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LTC/
คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงานด้านอื่น ๆ

32

บทที่ 5 วิธีปฏิบัติในการสนับสนุนแผนงาน โครงการ กิจกรรม
40
- หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินกองทุนฯ
- ตัวอย่างโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ
- หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาะพึ่งพิง (ค่าบริการ LTC)
- ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติค่าบริการ LTC
- หลักเกณฑ์ในการให้บริการในกรณีพื้นที่มีบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขการให้บริการ LTC
- แนวทางเตรียมการรับตรวจจากหน่วยตรวจสอบ

บทที่ 6 วิธีปฏิบัติในการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงินและการก�ำกับติดตามเงินกองทุนฯ 52
- วิธีการรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน
- วิธีการการจ่ายเงิน
- ข้อแนะน�ำส�ำหรับเป็นแนวทางประกอบการด�ำเนินงาน
- การก�ำกับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
บทที่ 7 วิธีปฏิบัติในการจัดท�ำบัญชี และการรายงาน
- การบันทึกบัญชีและการรายงานผ่านโปรแกรมฯ http://obt.nhso.go.th
- รอบระยะเวลาบัญชี และการรายงาน
- ข้อแนะส�ำหรับวิธีการรายงานด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมฯ

56

บทที่ 8 การติดตาม และประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ
- แบบการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- แบบการประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

58

ภาคผนวก 1 ประกาศ ระเบียบ ที่ส�ำคัญ
71
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
72
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
90
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
- ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ 92
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
- ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้ประกาศคณะกรรมการ 94
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนฯ พ.ศ. 2557
- ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรและคุณสมบัติ
101
ของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2559
- ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
102
และส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. 2560

ภาคผนวก 2 ข้อตกลง บันทึก หนังสือ ประกอบการด�ำเนินงาน
104
- บันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
105
ในเรื่องการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ และสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่
- บันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
108
ในเรื่องการจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(Long Term Care) แบบบูรณาการในพื้นที่
- ข้อตกลงการด�ำเนินงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานและงบประมาณ
110
เรื่อง การจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(Long Term Care) แบบบูรณาการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการ
112
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ที่ มท 0810.5/ว 3230 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
- ข้อตกลงด�ำเนินงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนระบบข้อมูลและรายงานการดูแลระยะยาว 113
ด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ปี พ.ศ. 2561
ภาคผนวก 3 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง เอกสารในการด�ำเนินงาน
- ข้อตกลงการด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
- ข้อตกลงการด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
กรณีเข้าร่วมด�ำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
- ตัวอย่างแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
- แบบฟอร์มโครงการจัดบริการฯ (Long Term Care)
- ข้อตกลงการจัดบริการฯ (Long Term Care)
- แบบขอเบิกเงินจัดบริการฯ (Long Term Care) (แบบฎีกา)
- ใบส�ำคัญรับเงิน
- ใบเสร็จรับเงิน

115
116
118
120
126
129
131
132
133

มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
“เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสนับสนุน
และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ด�ำเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจาก
กองทุน”

บทที่ 1

ที่มา แนวคิด และหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มาตรา  47 แห่งพระราช
บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ก�ำหนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(คณะกรรมการหลักฯ) สนับสนุน ประสาน และก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
เป็นผู้ด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับ
ค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ประสานหารือการด�ำเนินงานกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2549 คณะกรรมการหลักจึงออกประกาศ เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) หรือเทศบาลด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยในปีแรก สปสช. ร่วมกับ อบต. และเทศบาลน�ำร่อง
ให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนฯ) รวม 888 แห่ง
จากการศึ ก ษาวิ จั ย นโยบายสาธารณะกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่
ปี พ.ศ. 2550 และ 2552 ของ ดร.ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และเครือข่ายนักวิจัยในทุกภูมิภาค โดยการสนับสนุนจาก สปสช. มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนานโยบายและการด�ำเนินงานในพื้นที่ จึงน�ำมาซึ่งการแก้ไขประกาศคณะกรรมการหลักฯ
เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลหรือเทศบาลด�ำเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดท�ำบัญชีหรือทรัพย์สิน
ในกองทุนฯ ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ปี 2557 คณะกรรมการหลักฯ ได้พิจารณาเห็นชอบปรับปรุงการด�ำเนินงานกองทุนฯ ของ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ จึงออกประกาศฉบับใหม่ เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ด�ำเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งออกแบบให้ อบต. เทศบาล
หรือ อปท. รูปแบบอื่นเป็นผู้ด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กองทุน โดยกองทุนฯ มีวัตถุประสงค์สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถาน
บริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กร
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

1

ประชาชนด�ำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม
ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ต่อมาคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักฯ ได้จัดท�ำตัวอย่างรายการชื่อแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และบริการปฐมภูมิที่กองทุนฯ สามารถให้การสนับสนุนได้ โดยจัดท�ำ
เป็นประกาศ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนฯ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557
ปี 2559 รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ จึงมีนโยบายที่มุ่งเน้น
การดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง (ติดบ้านติดเตียง) ให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนต�ำบล
แห่งประเทศไทย และ สปสช. เห็นชอบร่วมกันสนับสนุนให้ อปท. เป็นหน่วยงานหลักหรือเจ้าภาพในการ
บริหารจัดการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะยาวฯ เพื่อให้เกิดบริการดูแลระยะยาวฯ เชิงรุกที่บ้าน หรือ
ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายหน่วยบริการประจ�ำ
ในพื้นที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการหลักฯ
ได้ออกประกาศเพิ่มเติม เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ด�ำเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยเนื้อหาของประกาศ
จะเชื่อมโยงกับประกาศคณะกรรมการหลักฯ ซึ่งต่อมาพบว่าการแยกประกาศออกเป็น 2 ฉบับ ท�ำให้
พื้นที่เข้าใจเนื้อหาของประกาศคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งประกาศ 2 ฉบับ
ยังมีประเด็นที่เป็นข้อติดขัดในการบริหารจัดการกองทุนฯ ประกอบกับผลการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป
ปีงบประมาณ 2560 (ด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ) มีข้อเสนอให้ สปสช. ทบทวนหลักเกณฑ์
การด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้ประชาชนไม่เสียประโยชน์ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ในพื้ น ที่ คณะกรรมการหลั ก ฯ จึ ง พิ จ ารณาเห็ น สมควรให้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให้
อปท. ด� ำ เนิ น งานและบริ ห ารจั ด การระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ จึ ง ได้ มี ม ติ
ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งการปรับปรุงและยกร่างประกาศใหม่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและ
การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทน อปท.ผู้แทนภาคประชาชน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สปสช. เขต
และสปสช. ส่วนกลาง ได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางเพื่อให้การด�ำเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฯ เป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสอดคล้อกับมาตรา  47 ของพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และสอดรับกับวิธีการปฏิบัติงานของ อปท. ภายใต้การก�ำกับ
ของกระทรวงมหาดไทย โดยไม่ก้าวล่วงอ�ำนาจหน่วยงานอื่น
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ ระบบที่ประกันให้ประชาชนทั้งหมดและชุมชนสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ�ำเป็นได้อย่างมั่นใจ ทั้งการส่งเสริม การป้องกัน การบ�ำบัดรักษา  การฟื้นฟู
สมรรถภาพและการดูแลแบบประคับประคอง ที่มีคุณภาพเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยไม่มีปัญหา
ด้านค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการ โดยรวมมีความหมายครอบคลุมวัตถุประสงค์ใหญ่ ๆ 3 ประการ คือ
1) ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยทุกคนที่มีความจ�ำเป็นรับบริการควรได้รับบริการ
ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่สามารถจ่ายได้ 2) บริการต้องมีคุณภาพเพียงพอที่จะท�ำให้สุขภาพของผู้รับบริการดีขึ้น
และ 3) ทุกคนควรได้รับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายหรือความเสี่ยงทางการเงินเมื่อเจ็บป่วย เพื่อให้ม่ันใจว่า
จะไม่ล้มละลายจากการใช้บริการ คณะกรรมการหลักฯ โดย สปสช. เป็นผู้ด�ำเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับประเทศ มีกิจกรรมหลักที่ส�ำคัญ คือ การลงทะเบียนสิทธิของประชาชน
การก� ำ หนดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ การจั ด หาหน่ ว ยบริ ก ารให้ ป ระชาชน การจั ด ซื้ อ บริ ก ารสาธารณสุ ข
(การบริหารจัดการกองทุน) การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ การจัดให้มีระบบสารสนเทศและ
ข้อมูลการติดตามและประเมินผล การปกป้องสิทธิและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานของ  สปสช. อาจยังมีช่องว่างหรือไม่ทั่วถึง รวมถึงอาจมีปัญหาอุปสรรค
อื่น ๆ อีกมากในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ท�ำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการ การประสานก�ำหนดให้ อปท.
เป็นผู้ด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จะช่วยปิดช่อง
ว่างและเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น ประกาศคณะกรรมการหลักตั้งแต่ปี 2557
จนถึงฉบับปี 2561 จึงออกแบบให้ อปท. ด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมีทุน
หรืองบประมาณที่เป็นการสมทบร่วมกันระหว่าง สปสช. กับ อปท. ที่เรียกว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” เป็นเครื่องมือให้ อปท. เป็นผู้ด�ำเนินงานและบริหารจัดการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคล
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการมุ่งเน้น
ให้กองทุนฯ เป็นฐานในการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน และเป็นทุนหนุนเสริมสร้างประโยชน์ด้านสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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เงิ น กองทุ น ฯ สามารถจ่ า ยเพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยตามแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ของหน่ ว ยบริ ก าร สถานบริ ก าร
หรือหน่วยงานสาธารณสุข
(2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกัน
โรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น
(3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�ำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก
ในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน
(4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ�ำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้
นอกจากนั้ น สปสช. ยั ง สนั บ สนุ น เงิ น ค่ า บริ ก ารสาธารณสุ ข ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ท่ี มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง
(ค่าบริการ LTC) เข้ากองทุนฯ โดยให้ อปท. บริหารจัดการสนับสนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ เพื่อจัดบริการสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
การด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ โดยมีกองทุนฯ นั้น อปท.
มีบทบาทและหน้าที่ โดยสังเขปดังนี้
1. การจัดท�ำและบริหารแผนการเงินกองทุนฯ ประจ�ำปี
2. สนับสนุนหรือประสานให้หน่วยบริการ หน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มประชาชน จัดบริการ
หรือกิจกรรม หรือกระบวนการ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
3. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
4. การท�ำนิติกรรมและบริหารสัญญาหรือข้อตกลง
5. การจัดท�ำบัญชีและรายงานทางการเงิน
6. การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด�ำเนินงานกองทุนฯ
7. งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนและการพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ

4

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

ภาพแสดงสาระส�ำคัญการด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

อปท. จัดทําบัญชี
และรายงานทางการเงิน
ด้วยระบบออนไลน์

งบประมาณในการสนับสนุน
ประกอบด้วย
1. เงินจากสปสช.
2. เงินจาก อปท.
3. รายได้อื่น ๆ
4. ค่าบริการสาธารณสุขอื่น เช่น
ค่าบริการ LTC

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

อปท.
ดําเนินงาน
บริหารระบบฯ โดยมี
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ
การกํากับ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน โดย

ขอรับงบประมาณ
ไปดำ�เนินงาน

คณะกรรมการกองทุน / อปท. / หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

โดย หน่วยบริการ, สถานบริการ,
หน่วยงานสาธารณสุข, องค์กรหรือกลุ่มประชาชน
และหน่วยงานอื่น ๆ

การใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนงานงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
l คณะอนุฯ LTC อนุมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม
ประกาศนี้
l

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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บทที่ 2

คำ�อธิบาย ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำ�เนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. 2561

ประกาศนี้เป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด�ำเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากการอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา  18 (4) (8) (9) และมาตรา  47
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ค�ำนึงถึง
ความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ ได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขรวมถึงการพึ่งตนเองด้านสาธารณสุข
ด้วยการด�ำเนินงานและบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค� ำ อธิ บ ายในบทนี้ มุ ่ ง หมายอธิ บ ายประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 เรียงข้อโดยประสงค์ให้ผู้ที่ได้ศึกษาคู่มือฉบับนี้
ทราบถึงความมุ่งหมายของถ้อยค�ำที่ปรากฎในประกาศ ตามล�ำดับดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 8 ให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 เว้นแต่ข้อ 8
ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการสมทบเงินเข้ากองทุนฯ เนื่องจากวิธีการตั้งงบประมาณสมทบของ อปท.
กระท�ำก่อนประกาศใช้บงั คับ (สภาท้องถิน่ พิจารณาตัง้ งบประมาณช่วงเดือนมิถนุ ายน- สิงหาคม เป็นประจ�ำ
ของทุกปี) จึงยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 และจะมีผลใช้บังคับในปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น
ส�ำหรับการตั้งงบประมาณสมทบของ อปท. ในปีงบประมาณ 2562 จึงให้น�ำหลักเกณฑ์ตามข้อ 6
แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 มาบังคับใช้
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
6
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

(2) ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(3) ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
เป็ น ข้ อ ก� ำ หนดในการยกเลิ ก ประกาศฉบั บ เดิ ม และให้ ใ ช้ ป ระกาศนี้ ม าบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป (ประกาศฯ ฉบับที่ 3 เป็นเพียงการประกาศเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนบทนิยาม
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เท่านั้น เพื่อให้คณะกรรมการหลักฯ สามารถออกประกาศก�ำหนดหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานครได้)
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนต�ำบล ตามกฎหมายว่าด้วย
สภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ที่ได้รับการสนับสนุนให้ด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แต่ไม่ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุกที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวิต
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
“การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า  การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู
สมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า  หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรงแต่มิได้
เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ
“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุข
“องค์กรหรือกลุ่มประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชนหรือบุคคลที่
มีการรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก�ำไร ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ก็ได้
“ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” หมายความว่า  ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่าสิบเอ็ดคะแนนหรือ
ตามเกณฑ์การประเมินที่ส�ำนักงานก�ำหนด
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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“การบริการสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” หมายความว่า  การบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้านหรือชุมชน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ
“ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” หมายความว่า ศูนย์ซึ่งด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา
และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน
“ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” (Caregiver) หมายความว่า  บุคคลที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ส�ำนักงานก�ำหนด
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป็นบทนิยามค�ำศัพท์ตามประกาศนี้ เป็นการขยายความข้อก�ำหนดบางถ้อยค�ำให้เกิดความชัดเจน
และมีความเข้าใจมากขึ้น หรือมีการเขียนไว้หลายที่ในประกาศ การใช้ถ้อยค�ำเต็มอาจท�ำให้ประกาศ
มีความยาวเกินความจ�ำเป็น (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงตาม
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ)
ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะได้รับการสนับสนุนให้ด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีความประสงค์เข้าร่วมด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่
(2) มีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณ
เป็นข้อก�ำหนดคุณสมบัติของ อปท. ที่จะได้รับการสนับสนุนให้ด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ
จะต้องมีความประสงค์เข้าร่วมและมีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณเข้ากองทุนฯ ด้วย
ข้อ 6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
และส่ ง เสริ ม การจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ของหน่ ว ยบริ ก าร สถานบริ ก าร หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข
หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และ
ความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ใ นประกาศนี้ แ ละมติ ค ณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป็นข้อก�ำหนดให้ อปท. เป็นผู้ด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ โดยให้มีกองทุนฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคล
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ 7 เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
(1) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(2) เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

(3) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
นอกจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตาม (1) แล้ว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ความเหมาะสม ซึ่งได้แสดงความจ�ำนงเข้าร่วมและส�ำนักงานเห็นชอบ
ได้รับเงินเพิ่มจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องสมทบเงิน หรือค่าบริการอื่น ตามที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
เป็นข้อก�ำหนดที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ ประกอบด้วย
วรรคหนึ่ง ประกอบด้วย (1) เป็นเงินที่จัดสรรตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคที่ด�ำเนินการในชุมชน ปัจจุบันได้รับ จ�ำนวน 45 บาทต่อคน ซึ่งในแต่ละ
ปี ง บประมาณอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการหลั ก ฯ ว่ า ด้ วย
หลั ก เกณฑ์ ก ารด� ำ เนิ น งานและการบริ ห ารจั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ใ นแต่ ล ะ
ปีงบประมาณนั้น ๆ (2) เป็นเงินสมทบจาก อปท. และ (3) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการ
ของกองทุนฯ เช่น ดอกเบี้ย เงินบริจาค เป็นต้น
วรรคสอง เป็นงบค่าบริการสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ค่าบริการ LTC) ซึ่งจ่าย
เพิ่มเติมให้กับ อปท. ที่ด�ำเนินงานกองทุนฯ และได้สมัครเข้าร่วมด�ำเนินงานการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ อปท. ไม่ต้องสมทบเงินเข้ามา  โดยค่าบริการ LTC
จะสามารถจ่ายได้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเท่านั้น
ข้อ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราร้อยละ
ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7 (1) ดังต่อไปนี้
(1) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงิน
อุดหนุน ต�่ำกว่า 6 ล้านบาท
(2) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงิน
อุดหนุน ตั้งแต่ 6 ถึง 20 ล้านบาท
(3) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงิน
อุดหนุน สูงกว่า 20 ล้านบาท
เป็นข้อก�ำหนดสัดส่วนการสมทบเงินเข้ากองทุนฯ โดยการคิดค�ำนวณอัตราการสมทบเงินใช้เกณฑ์
รายได้ของ อปท. ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนของปีที่ผ่านมา  มาเป็นฐานในการคิดของแต่ละ อปท. โดยการ
ค�ำนวณอัตราร้อยละจะคิดจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7 (1) เท่านั้น
ตัวอย่างเช่น อบต. ก มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ในปีที่ผ่านมา 5 ล้านบาท ดังนั้น อบต. ก จะอยู่
ในข้อ (1) ต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และ สปสช. จัดสรรงบประมาณประจ�ำปีตามข้อ 7 (1)
ให้ อบต. ก จ�ำนวน 100,000 บาท ดังนั้น อบต. ก จะต้องสมทบเงินไม้น้อยกว่า 30,000 บาท
ข้อ 9 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท�ำบัญชี การรายงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ และการก�ำกับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามเอกสาร
หมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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เงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถใช้ในปีงบประมาณถัด ๆ ไปได้
เป็นข้อก�ำหนดให้การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท�ำบัญชี การรายงานของกองทุนฯ
และการก�ำกับติดตามเงินกองทุนฯ เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้ ส่วนวรรคสอง
เป็นการก�ำหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการน�ำเงินนี้ไปใช้ในปีถัด ๆ ไปได้ ดังนั้นเงินกองทุนฯ ที่เหลือ
จากปีที่ผ่านมาจึงสามารถน�ำมาใช้สนับสนุนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ในปีงบประมาณนั้น
และในปีงบประมาณถัด ๆ ไปได้
ข้อ 10 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
เป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังต่อไปนี้
เป็นข้อก�ำหนดให้เงินกองทุนฯ ตามข้อ 7 (1) (2) และ (3) ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
เป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ตามกรอบที่ก�ำหนดไว้ใน
(1) ถึง (5) ของประกาศนี้ ซึ่งลักษณะของกิจกรรมยังคงสามารถน�ำตัวอย่างกิจกรรมบริการสาธารณสุข
แห่งประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มาประกอบการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมได้
(ภาคผนวก 1 หน้าที่ 94-100)
(1) เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ของหน่ ว ยบริ ก าร สถานบริ ก าร
หรือหน่วยงานสาธารณสุข
เป็นข้อก�ำหนดให้หน่วยงานที่สามารถขอรับการสนับสนุนตาม (1) ได้แก่ หน่วยบริการ สถานบริการ
หรือหน่วยงานสาธารณสุข โดยเน้นโครงการที่เป็นการจัดบริการสาธารณสุข (การสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก)
สถานบริการให้พิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยบริการให้พิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงานสาธารณสุขให้พิจารณาตามภารกิจหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข
เช่น อปท. (อบต./เทศบาล)  มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขตามกฎหมายก�ำหนด โดย
มีหน่วยย่อยด�ำเนินงานในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นไปตามภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานถือปฏิบัติ
ตัวอย่างเช่น ส�ำนัก/กอง/ส่วน สาธารณสุขฯ หรือหน่วยย่อยอื่น ๆ ของ อปท. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ดังนั้นผู้เสนอโครงการจึงต้องเป็น อปท. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักของหน่วยย่อยนั้น ดังนั้นการขอรับ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จึงต้องกระท�ำในนามหน่วยงาน ซึ่งแตกต่างจากประกาศฯ พ.ศ. 2557
ที่ให้หน่วยย่อยของ อปท. สามารถเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ได้ด้วยตัวของ
หน่วยย่อยเอง ทั้งนี้ หน่วยงานย่อยอื่น ๆ ของ อปท. ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม สามารถ
ด�ำเนินกิจกรรมที่เป็นบริการสาธารณสุขเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรค
(2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกัน
โรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น
เป็นข้อก�ำหนดให้ผู้ที่สามารถขอรับการสนับสนุนตาม (2) ได้แก่ องค์กรหรือกลุ่มประชาชน
หรือหน่วยงานอื่น โดยเน้นโครงการที่เป็นการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และ
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

การป้องกันโรค ซึ่งจะไม่สามารถจัดท�ำโครงการเพื่อการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษา
พยาบาลระดับปฐมถูมิเชิงรุกได้
หน่วยงานอื่นให้พิจารณาถึงความเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่ได้มีภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน
ด้านสาธารณสุขโดยตรง แต่มีหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายก�ำหนด หากมีความสามารถ
ในการจัดกระบวนการหรือจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ก็สามารถขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ได้ โดยต้องกระท�ำในนามหน่วยงาน
องค์กรหรือกลุ่มประชาชนให้พิจารณาถึงศักยภาพในการจัดกระบวนการหรือจัดกิจกรรมเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของสมาชิกในกลุ่ม
ส่ ว นการพิ จ ารณาว่ า องค์ ก รหรื อ กลุ ่ ม ประชาชนนั้ น ๆ แสวงหาผลก� ำ ไรหรื อ ไม่ ให้ พิ จ ารณาจาก
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
(3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�ำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก
ในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน
เป็นข้อก�ำหนดให้ศูนย์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์สามารถขอรับการสนับสนุนตาม (3) ได้แก่
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2) ศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน
3) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หมายความว่า ศูนย์ซึ่งด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา
และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน
โดยเน้นโครงการที่เป็นการจัดบริการสาธารณสุข (การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู
สมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก)
(4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาม
ข้อ 7 วรรคหนึ่งในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพิ่มตามข้อ 7
วรรคสองอาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 5 กรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ�ำเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็น
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นข้อก�ำหนดเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน
2) ค่าวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ที่ใช้ด�ำเนินงานกองทุน
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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3) การพัฒนาศักยภาพกองทุน เช่น การอบรมคณะกรรมการ
4) การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน
5) อื่น ๆ เพื่อการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
โดยมีวิธีการคิดค�ำนวณวงเงิน ดังนี้
1. การคิ ด ค� ำ นวณวงเงิ น ส� ำ หรั บ อปท. ที่ เ ข้ า ร่ ว มด� ำ เนิ น งานกองทุ น ฯ ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 15
ให้ค�ำนวณจากเงินกองทุนฯ ตามข้อ 7(1) (2) และ (3) ที่ได้รับในปีงบประมาณนั้น โดยไม่รวมยอดเงิน
คงเหลือยกมาของปีที่ผ่านมา
2. การคิดค�ำนวณวงเงินส�ำหรับ อปท. ที่เข้าร่วมด�ำเนินงานกองทุนฯ และได้เข้าร่วมด�ำเนินงานการ
ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ให้ค�ำนวณเพิ่มได้อีกร้อยละ 5 รวมแล้ว
ไม่เกินร้อยละ 20 โดยค�ำนวณจากเงินกองทุนฯ ตามข้อ 7 (1) (2) และ (3) เท่านั้น โดยไม่ต้องน�ำงบ
ค่าบริการ LTC ที่ได้รับเพิ่มเติมมารวมคิดค�ำนวณ
เหตุผลที่ไม่ก�ำหนดวงเงินเป็นร้อยละ 20 เพราะต้องการคุมวงเงินกองทุนฯ ตามข้อ 10 (4)
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากบาง อปท. ไม่ได้สมัครเข้าร่วมด�ำเนินงานการดูแลระยะยาวฯ
หากก�ำหนดวงเงินเป็นร้อยละ 20 จะท�ำให้ค่าใช้จ่ายในหมวดนี้เพิ่มขึ้นและไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายใน
หมวดอื่น จึงได้ก�ำหนดให้เพิ่มเติมได้อีกร้อยละ 5 เพื่อใช้ส�ำหรับการด�ำเนินงานดูแลระยะยาวฯ
ตัวอย่างเช่น อบต. ก เข้าร่วมด�ำเนินงานการดูแลระยะยาวฯ ค�ำนวณวงเงินตามข้อ 10 (4) ดังนี้
1) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7 (1) จ�ำนวน
100,000 บาท
2) เงินสมทบจาก อปท. ตามข้อ 7 (2) จ�ำนวน 30,000 บาท
3) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนฯ ตามข้อ 7 (3) เช่น ดอกเบี้ย
เงินบริจาค จ�ำนวน 20,000 บาท
4) รวมแล้วมีเงินรายรับของกองทุนฯ ในปีงบประมาณนี้ จ�ำนวน 150,000 บาท
ดังนั้นในปีงบประมาณนี้ อบต. ก มีเงินตามข้อ 10 (4) จ�ำนวน 22,500 บาท ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการกองทุนฯ หาก อบต. ใช้งบประมาณในส่วนของร้อยละ 15 หมดแล้ว ก็จะสามารถ
ใช้เพิ่มเติมได้อีกร้อยละ 5 หรืออีกจ�ำนวน 7,500 บาท
(5) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ�ำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้
เป็นข้อก�ำหนดให้การขอรับสนับสนุนตามข้อ 10 (5) ได้แก่ ข้อ 10 (1) (2) และ (3) แล้วแต่กรณี
ซึ่งการเกิดโรคระบาดอาจมีความถี่ของการเกิดโรคที่ผิดปกติ โดยมีความจ�ำเป็นต้องควบคุมป้องกัน
ไม่ให้เกิดการกระจายตัวเป็นวงกว้าง และในกรณีเกิดภัยพิบัติแล้วส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ตัวอย่างเช่น
แผ่นดินถล่ม อัคคีภัยไฟป่า  แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์ ภัยหนาว ภัยฟ้าผ่า  ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
อาคารถล่ม ภัยจากการคมนาคมขนส่ง ฯลฯ ก็จะสามารถสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมโดยเน้น
การดูแลสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดกรณีดังกล่าว ซึ่งเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุน
ที่จะพิจารณาอนุมัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ทันต่อสถานการณ์
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนตาม (1) (3) และ (5) มีความจ�ำเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์เพื่อการจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคล ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาสนับสนุนได้ใน
วงเงินตามความจ�ำเป็น เว้นแต่กรณี (2) ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ และ
ครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุน
เป็นข้อก�ำหนดในกรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนตามข้อ 10 (1) (3) และ (5)
มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ส ามารถจั ด ซื้ อ ได้ เพื่ อ การจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ให้ กั บ บุ ค คล
โดยคณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาสนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ�ำเป็น ยกเว้นโครงการหรือ
กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนตามข้อ 10 (2) จะสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
ต่อโครงการ และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมาได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับ
การสนับสนุน
ข้อ 11 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ตามข้อ 7 วรรคสอง ให้สนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการหรือสถาน
บริการ เพื่อจัดบริการสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อปี
ตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ก�ำหนดในเอกสาร
หมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ตามโครงการที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแล
ระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอนุมัติ
กรณีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง และใช้ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
มาเทียบเคียงโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
เป็นข้อก�ำหนดให้หน่วยงานที่สามารถขอรับการสนับสนุนตามข้อ 11 ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ และสถานบริการ เพื่อจัดบริการสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อปี (ค่าบริการ/ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/ปี) ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์
การบริการด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ก�ำหนดในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้าย
ประกาศนี้โดยเป็นไปตามโครงการที่คณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติ
กรณี พื้ น ที่ มี ผู ้ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ซึ่ ง ไม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขของงบค่ า บริ ก าร LTC ให้ ส ามารถใช้ จ ่ า ยเงิ น
กองทุนฯ ตามข้อ 7 (1) (2) และ (3) มาสนับสนุนได้ โดยเป็นไปตามโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะ
กรรมการกองทุนอนุมัติ และให้น�ำชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงที่ก�ำหนดในประกาศนี้มาเทียบเคียง ซึ่งหน่วยงานที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุน ได้แก่ หน่วยงานตาม
ข้อ 10 (1)
ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธานกรรมการ
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ�ำนวนสองคน
เป็นกรรมการ
3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
เป็นกรรมการ
ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ�ำนวนสองคน
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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(4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข
ในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จ�ำนวนไม่เกินสองคน
(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านในท้องถิ่น  
ที่คัดเลือกกันเอง จ�ำนวนสองคน
(6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จ�ำนวนไม่เกินห้าคน
(7) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี)
(8) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

(9) ผู้อ�ำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข   
และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข
หรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
(10) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่
เป็นกรรมการ
               ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุด
และผู้ช่วยเลขานุการ
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
ให้สาธารณสุขอ�ำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจ�ำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และท้องถิ่น
อ�ำเภอเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
การคัดเลือกกรรมการตาม (4) (5) และ (6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ให้กรรมการตาม (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (2) จ�ำนวน
สองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น
เมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออก
ค�ำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทราบต่อไป
เป็นข้อก�ำหนดให้คณะกรรมการกองทุนมีองค์ประกอบมาจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์ประกอบที่มา
โดยต�ำแหน่ง (1) (8) (9) (10)  จากการมอบหมาย (3) (7)  และจากการคัดเลือก (4) (5) (6) โดยแนวทาง
การคัดเลือกเน้นกระบวนการที่โปร่งใส่ เปิดเผย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกรรมการ
ที่มาจากการคัดเลือกส�ำนักงานได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก 1 หน้าที่ 92-93)
กรรมการตาม (2) ประสงค์ให้เป็นดุลพินิจของกรรมการ (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10)
ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก แต่ ก ารได้ ม าซึ่ ง ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นท้ อ งถิ่ น นั้ น ควรพิ จ ารณาจากความรู ้
ความเชี่ยวชาญงานด้านสาธารณสุข หรือมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมทางสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ได้
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

กรรมการตาม (6) กรณีพื้นที่ที่มีหมู่บ้านหรือชุมชนไม่เกิน 5 หมู่บ้านหรือชุมชน ให้คัดเลือกผู้แทน
เพื่อเป็นกรรมการกองทุนเท่ากับจ�ำนวนหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีอยู่จริง
กรรมการตาม (7) ประสงค์ให้ อปท. ประสานงานกับ สปสช. เขต ในการส่งชื่อผู้แทนของ
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น
เป็นกรรมการกองทุน
สาธารณสุขอ�ำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจ�ำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และท้องถิ่นอ�ำเภอ
ท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน เพื่อให้ค�ำปรึกษา ข้อแนะน�ำ ในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ หรือกิจกรรมที่มาขอรับการสนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ก็ให้มอบผู้แทนได้ตามสายบังคับบัญชา
ของหน่วยงาน
เมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. (นายกเทศ
มนตรี... / นายก อบต. ...) เป็นผู้ออกค�ำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้ สปสช. เขต ทราบ
ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสี่ปี
นับแต่วันที่ออกค�ำสั่งแต่งตั้ง
เมื่อครบก�ำหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอยู่ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่
เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด�ำเนินการคัดเลือกกรรมการ
ประเภทเดี ย วกั น แทนภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ต� ำ แหน่ ง กรรมการนั้ น ว่ า งลง ตามหลั ก เกณฑ์
ที่ส�ำนักงานก�ำหนดในข้อ 12 วรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต�ำแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบ
วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด�ำเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้
และในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ในกรณี ที่ ก รรมการตามข้ อ 12 (3) ว่ า งลงโดยมิ ใ ช่ เ หตุ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง ก่ อ นครบวาระ
ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
เป็นข้อก�ำหนดวาระกรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งได้
คราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกค�ำสั่งแต่งตั้ง เมื่อวาระครบ 4 ปี ยังไม่ได้มีการคัดเลือกกรรมการชุใหม่
ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จนกว่ากรรมการที่ได้รับการคัดเลือกชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่
แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่ง  
กรณี ก รรมการตามข้ อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) พ้ น จากต� ำ แหน่ ง ก่ อ นครบวาระ
ให้ด�ำเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ต�ำแหน่งกรรมการนั้น
ว่างลง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
และผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน ยกเว้นกรณีวาระของ
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึง 90 วัน จะไม่ด�ำเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง
กรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
กรณีกรรมการที่สภามอบหมายเป็นกรรมการกองทุน (ตามข้อ 12 (3)) ว่างลง โดยไม่ใช่เหตุพ้นจาก
ต�ำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการกองทุนจะประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
ข้อ 14 กรรมการตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่ง
ตามวาระแล้ว ให้พ้นจากต�ำแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่โทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ
ในท้องถิ่น
(8) ขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
เป็นข้อก�ำหนดกรณีกรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) นอกจากพ้นจากต�ำแหน่ง
ตามวาระ 4 ปีแล้ว จะพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระได้อีก 8 กรณีดังกล่าวข้างต้น
ข้อ 15 การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
เป็นข้อก�ำหนดองค์ประชุมของคณะกรรมการกองทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด กรณีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 16 คณะกรรมการกองทุนมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ�ำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10
(3) ออกระเบียบที่จ�ำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้
(4) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วย
บริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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(5) ให้ค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของ
กลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด�ำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และ
เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เป็นข้อก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน ในการพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ�ำปี
โครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามข้อ 10 ออกระเบียบที่จ�ำเป็นเพื่อ
ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนฯ รวมทั้งให้ค�ำแนะในการจัดท�ำข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข และให้ความเห็นชอบรายงานผลการด�ำเนินงาน รายงานการับเงิน การจ่ายเงิน
และเงินคงเหลือของกองทุนฯ ตามข้อ 16 (1) ถึง (6) ในประกาศนี้
ข้อ 17 คณะกรรมการกองทุนมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
เป็นข้อก�ำหนดอ�ำนาจของคณะกรรมการกองทุนในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้
ข้อ 18 ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งชื่อ “คณะอนุกรรมการสนับสนุน
การจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” ประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารอื่น
เป็นประธานอนุกรรมการ
ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
(2) ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจ�ำนวนสองคน
เป็นอนุกรรมการ
(3) หัวหน้าหน่วยบริการประจ�ำที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น
เป็นอนุกรรมการ
หรือผู้แทน
(4) สาธารณสุขอ�ำเภอหรือผู้แทน
เป็นอนุกรรมการ
(5) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข
เป็นอนุกรรมการ
ในท้องถิ่น
(6) ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
เป็นอนุกรรมการ
(7) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เป็นอนุกรรมการ
(8) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ
(9) เจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุด
เป็นอนุกรรมการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
และผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นข้อก�ำหนดให้องค์ประกอบของคณะคณะอนุกรรมการ LTC ประกอบด้วยอนุกรรมการ
รวม 9 คน ซึ่งการแต่งตั้งเป็นไปตามอ�ำนาจของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 17
ข้อ 19 คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
มีอ�ำนาจหน้าที่ พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแล
รายบุคคลส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ
หรือสถานบริการ
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน
ก�ำหนด
เป็นข้อก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ LTC ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการ
ดูแลรายบุคคล (Care plan) และค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ  ซึ่งคุณลักษณะของศูนย์ฯ
เป็นไปตามประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก 1 หน้าที่ 102-103)
ข้อ 20 การประชุมของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน ที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ง ให้น�ำข้อ 15 มาบังคับใช้
โดยอนุโลม
เป็นข้อก�ำหนดองค์ประชุม และการประชุม ของคณะอนุกรรมการ LTC คณะอนุกรรมการ
คณะท�ำงานที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ง ให้น�ำข้อ 15 มาบังคับใช้
ข้อ 21 ให้กรรมการ ที่ปรึกษา  อนุกรรมการ และคณะท�ำงาน ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น
ให้บุคคลภายนอก และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ที่เข้าร่วมประชุม
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินของข้อ 10 (4)
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
เป็นข้อก�ำหนดให้กรรมการ ที่ปรึกษา  อนุกรรมการ และคณะท�ำงาน ได้รับค่าตอบแทนในการ
ประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้ รวมถึง
ให้บุคคลภายนอกและเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ อปท. ที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ของกองทุนฯ
ที่เข้าร่วมประชุม มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการประชุมด้วย แต่ต้องไม่เกินวงเงินตามข้อ 10 (4)
ข้อ 22 เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการด�ำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ประสานกับท้องถิ่นจังหวัดในการ
ติดตาม ก�ำกับ ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่
ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ส�ำนักงานทราบ
เป็นข้อก�ำหนดให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ประสานกับท้องถิ่นจังหวัดในการ
ติดตาม ก�ำกับ ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ส�ำนักงานทราบ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานกองทุนฯ ส่วนการก�ำกับ
อาจกระท�ำได้ตามขั้นตอนการสั่งการตามระเบียบวิธปฏิบัติของหน่วยงานนั้น ๆ
ข้อ 23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคงเหลือมากกว่าสองเท่า
ของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ส�ำนักงานอาจ
งดการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7 (1) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งดการสมทบเงินตามข้อ 7 (2) ของปีงบประมาณนั้น
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การด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณนั้น กรณีค่าใช้จ่าย
เพื่อการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 10 (4) ให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวงเงิน
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 
เป็นข้อก�ำหนดในกรณี อปท. มีเงินกองทุนฯ คงเหลือมากกว่า  2 เท่าของรายรับกองทุนฯ
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา  โดยส�ำนักงานอาจงดการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และอปท. งดการสมทบเงิ น ของปี ง บประมาณนั้ น ได้ ซึ่ ง การด� ำ เนิ น และบริ ห ารจั ด การกองทุ น ฯ
ตามข้อ 10 (4) ให้สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวงเงินของปีที่ผ่านมา
ตัวอย่างเช่น อบต. ก มีเงินคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 จ�ำนวน 300,000 บาท และใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้รับเงินจัดสรรจาก สปสช. รวมกับเงินสมทบของ อปท. จ�ำนวน 100,000 บาท
เมื่อค�ำนวณแล้วสรุปว่ามีเงินเหลือ 3 เท่า ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 อบต. ก จะไม่ได้รับเงินจัดสรรและ
ไม่ต้องสมทบเงิน โดยการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ให้ใช้เงินกองทุนฯ ที่คงเหลือมาจากปี 2561
ส่วนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหารจัดการตามข้อ 10 (4) ให้ใช้เท่ากับวงเงินตามข้อ 10 (4)
ที่ค�ำนวณได้ในปี 2561 ซึ่งก็คือ 15,000 บาท
ข้อ 24 ให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน
แนวทางปฏิบัติ และการด�ำเนินงานต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพเป็นคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน เป็นแนวทางปฏิบัติและ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องตามประกาศนี้
ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ และคณะท�ำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในต�ำแหน่งต่อไปได้ไม่เกิน
เก้าสิบวันนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
กรรมการตามข้อ 12 ต่อไป
ในปีงบประมาณ 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสบทบเงินในอัตราตามข้อ 6 แห่งประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น งานและบริ ห ารจั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่
พ.ศ. 2557 และให้ถือว่าข้อก�ำหนดของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
การก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ในส่วนที่เกี่ยวกับการสมทบเงิน ยังคงมีผล
ใช้บังคับได้ต่อไปและตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสบทบเงินเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพในอัตราตามข้อ 8
เป็ น ข้ อ ก� ำ หนดเพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานและบริ ห ารจั ด การกองทุ น ฯ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง ยกเว้ น
การสมทบงบของ อปท. เฉพาะปีงบประมาณ 2562 จะใช้ข้อก�ำหนดตามข้อ 6 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2557
และจะใช้ข้อก�ำหนดตามข้อ 8 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 มาบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 25 การด�ำเนินงานใดตามประกาศนี้ หากยังไม่มี กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่จะ
ก�ำหนดขึ้นตามประกาศนี้ ให้ใช้ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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บังคับใช้โดยอนุโลม
เป็นข้อก�ำหนดให้น�ำกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของ อปท. มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ในกรณีที่ประกาศนี้ไม่ไม่มี กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่จะก�ำหนดขึ้น
ข้อ 26 ให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
และให้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
เป็นข้อก�ำหนดให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการ และมีอ�ำนาจ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
หมวด 1
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท�ำบัญชีและรายงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
1. การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
1.1 บรรดาเงินรายรับเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้น�ำส่งเข้าบัญชีกองทุน
หลักประกันสุขภาพที่เปิดบัญชี กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชี
เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ โดยใช้ ชื่ อ บั ญ ชี ว ่ า  “กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ... (ระบุ ชื่ อ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)”
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินตามข้อ 7 วรรคสอง เปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ช่ือบัญชีว่า  “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ... (ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” แยกออกจากบัญชี
กองทุนหลักประกันสุขภาพตามวรรคหนึ่ง
กรณีที่มีความจ�ำเป็นไม่อาจเปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามวรรค
หนึ่งและวรรคสองได้ ให้เปิดบัญชีกับธนาคารของรัฐอื่นได้ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ทั้งนี้ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็น
บัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วแต่กรณี
เป็นข้อก�ำหนดให้ อปท. ต้องน�ำส่งเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ อปท. เปิดบัญชีกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชี
ว่า  “กองทุนหลักประกันสุขภาพ... (ชื่อเทศบาล..... หรือ อบต. .....)  และหาก อปท. เข้าร่วมด�ำเนินงาน
กองทุนฯ ได้รับเงินเพิ่มในส่วนค่าบริการ LTC  ให้เปิดบัญชีกับธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “กองทุนหลักประกันสุขภาพ... (ชื่อเทศบาล..... หรือ อบต. .....) เพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” แยกออกจากบัญชีกองทุนฯ
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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ในกรณีที่ อปท. ไม่สามารถเปิดบัญชีกับธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ ให้เปิดบัญชีกับธนาคารของรัฐอื่นได้
โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง อปท. กับ สปสช.
ทั้งนี้ บัญชีกองทุนฯ ที่ได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบัญชีเงินฝาก
ตามข้อ 1.1
1.2 การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติก็ได้
และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบที่ส�ำนักงานก�ำหนด ให้แก่
ผู้ช�ำระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด โดยให้ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคาร
เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ
เป็นข้อก�ำหนดให้รับเงินเข้ากองทุนฯ และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ....(ชื่อเทศบาล... หรือ อบต. ...) ตามแบบที่ สปสช. ก�ำหนด ให้แก่ผู้ช�ำระเงินทุกครั้ง ยกเว้น
การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ใช้หลักฐานการโอนเงิน
ผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ
1.3 เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ ให้น�ำฝากเข้าบัญชีตาม 1.1 ภายในวันที่ได้รับ
เงิน หากไม่สามารถน�ำเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย
น�ำเงินสดจ�ำนวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ�ำนวนเงิน
ปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และน�ำฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วให้น�ำฝากเข้าบัญชีในวันท�ำการถัดไป
เป็นข้อก�ำหนดเงินสดที่จะรับเข้ากองทุนฯ ให้น�ำฝากเข้าบัญชีตามข้อ 1.1 ภายในวันที่รับเงิน
หากน�ำฝากไม่ได้ ให้บรรจุซองหรือหีบห่อ ระบุชื่อ จ�ำนวนเงิน ให้ชัดเจน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบให้ชัดเจน เก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงิน แล้วน�ำฝากเข้าบัญชี
กองทุนฯ ในวันท�ำการถัดไปทันที
1.4 การสมทบเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด�ำเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ
กรณีมีความจ�ำเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่ส�ำนักงานจ่ายเงินสนับสนุน
เป็นข้อก�ำหนดให้ อปท. เร่งรัดการโอนเงินสมทบเข้ากองทุนฯ โดยเร็ว เมื่อเริ่มปีงบประมาณ
หากมีกรณีจ�ำเป็นก็อาจชะลอได้แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณที่ สปสช. จ่ายเงินสนับสนุน
2. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
2.1 การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้วแต่กรณี
ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพนั้น ๆ ทั้งนี้ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอนุมัติ แล้วแต่กรณี
เป็นข้อก�ำหนดให้ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. เป็นผู้สั่งจ่ายตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ หรือที่คณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติ
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

21

2.2 วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้
2.2.1 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
2.2.2 จ่ายทางธนาคาร
2.2.3 จ่ายทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนก�ำหนด
เป็นข้อก�ำหนดวิธีการจ่ายเงินกองทุนฯ ซึ่งจะจ่ายเป็นเช็ค/ตั๋วแลกเงิน/ธนานัติ หรือจ่ายทาง
ธนาคาร หรือจ่ายตามที่คณะกรรมการกองทุนก�ำหนด ก็ได้
2.3 ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองผู้บริหารสูงสุดที่ผู้บริหารสูงสุด
มอบหมายหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนใดคนหนึ่ง ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น
คนใดคนหนึ่งที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายไว้จ�ำนวนสองคน รวมเป็นผู้ลงนามสองคน เป็นผู้เบิกเงินจาก
บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหรือ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แล้วแต่กรณี
เป็นข้อก�ำหนดให้มีผู้ลงนามเบิกเงินจากบัญชีกองทุนฯ จ�ำนวน 2 คน ลงนามร่วมกัน คือ
คนที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. หรือรองผู้บริหารสูงสุดที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท.
มอบหมาย หรือปลัด อปท. คนใดคนหนึ่ง
คนที่ 2 ได้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น คนใดคนหนึ่ง ที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายไว้ 2 คน (ผู้บริหาร
สูงสุดของ อปท. ควรมีค�ำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการเบิกเงิน
กองทุนฯ นี้ด้วย)
2.4 การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือ
หน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นนั้น
เป็นผู้รับเงินหากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระท�ำได้
ทั้งนี้ต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจที่ชัดเจน
เป็นข้อก�ำหนดการจ่ายเงินกองทุนฯ กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วย
งานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับเงินในนามของหน่วยงาน แต่หาก
ไม่สามารถรับเงินได้ด้วยตนเอง ให้มีหนังสือมอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินแทนได้
2.5 การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
จากองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ไม่น้อยกว่าสองคนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน
เป็นข้อก�ำหนดการจ่ายเงินกองทุนฯ กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน จะต้องมี
การมอบหมายผู้แทนจ�ำนวน 2 คน ขึ้นไป เป็นผู้รับเงินในนามขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนนั้น ๆ
2.6 การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบส�ำคัญ
รับเงิน ตามแบบที่ส�ำนักงานก�ำหนด หรือหลักฐานการน�ำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน
หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกองทุนก�ำหนด เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
เป็นข้อก�ำหนดการจ่ายเงินกองทุนฯ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน และ อปท. ต้องเก็บหลักฐาน
การจ่ายเงินนั้นไว้เพื่อการตรวจสอบด้วย (ภาคผนวก 3 หน้าที่ 132 และ 133)
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

3. การจัดท�ำบัญชีและรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
3.1 การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามรูปแบบที่ส�ำนักงานก�ำหนด
เป็นข้อก�ำหนดให้การบันทึกบัญชีเป็นไปตามรูปแบบที่ สปสช. ก�ำหนด (รายละเอียดในบทที่ 7)
3.2 รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปีงบประมาณ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมด�ำเนิน
งานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
ให้เริ่มระบบบัญชี ณ วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นข้อก�ำหนดให้รอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีงบประมาณ ยกเว้น อปท. ที่เข้าร่วมด�ำเนินงานฯ
ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้เริ่มระบบบัญชี ณ วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจากกองทุน สปสช. หรือ
อปท.
3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน
และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศหรือระบบอื่น และจัดส่งรายงานผลการด�ำเนินงาน
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายใน
สามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
เป็นข้อก�ำหนดให้ อปท. มีหน้าที่จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน
และเงินคงเหลือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศหรือระบบอื่น และจัดส่งรายงานผลการด�ำเนินงาน
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนแล้ว ให้ สปสช. เขต ทุกไตรมาส โดยให้จดั ส่งภายใน 30 วัน นับจากวันสิน้ ไตรมาส ตามรูปแบบที่ สปสช.
ก�ำหนด และภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้ อปท. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน รายงานการรับเงิน
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้
เพื่อการตรวจสอบ (รายละเอียดในบทที่ 7)
หมวด 2
การก�ำกับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
4. กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น
4.1 เมื่อได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพให้น�ำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ทั้งนี้ การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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เป็นข้อก�ำหนดให้หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ที่ได้
รับเงินจากกองทุนฯ ต้องน�ำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม
ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ส่วนวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของหน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ
4.2 เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ
เป็นข้อก�ำหนดให้หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น เก็บหลักฐาน
การจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ
4.3 เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น โครงการ ให้ จั ด ท� ำ รายงานผลการด� ำ เนิ น งาน และรายงานการจ่ า ยเงิ น
ตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุน
ทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
เป็นข้อก�ำหนดให้หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น จัดท�ำ
รายงานผลการด�ำเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน เมื่อเสร็จสิ้นการด�ำเนินงานตามโครงการ หรือ
กิจกรรมนั้นแล้ว เพื่อส่งให้คณะกรรมการกองทุนทราบและ อปท. เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
4.4 กรณีที่มีเงินเหลือจากการด�ำเนินงาน ให้น�ำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เว้นแต่เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
หากด�ำเนินการตามโครงการและแผนการดูแลรายบุคคลแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน
เป็นข้อก�ำหนดในกรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น
มีเงินเหลือจากการด�ำเนินงานให้น�ำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนฯ ยกเว้นค่าบริการ LTC หากด�ำเนินงาน
ตามโครงการ และแผนการดูแลรายบุคคลแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน (หน่วยบริการ/
สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน)
5. กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน
5.1 เมื่ อ ได้ รั บ เงิ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพให้ น� ำ ไปใช้ จ ่ า ยตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ เว้นแต่รายการค่าใช้จ่าย
ดังต่อไปนี้ ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
5.1.1 ค่ า ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ บุ ค คลที่ ด� ำ เนิ น งานตามโครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
จากคณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยอนุโลม
5.1.2 ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเดิ น ทางส� ำ หรั บ บุ ค คลที่ ด� ำ เนิ น งานตามโครงการ หรื อ กิ จ กรรม
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม
เป็ น ข้ อ ก� ำ หนดให้ อ งค์ ก รหรื อ กลุ ่ ม ประชาชน ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น จากกองทุ น ฯ ต้ อ งน� ำ ไปใช้ จ ่ า ย
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ทีค่ ณะกรรมการกองทุนอนุมตั ิ ยกเว้นรายการ
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่ด�ำเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้เบิกจ่าย
ในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบของ อปท. โดยอนุโลม
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5.2 การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ
หรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
เป็ น ข้ อ ก� ำ หนดกรณี อ งค์ ก รหรื อ กลุ ่ ม ประชาชน มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ หรือใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะจัดซื้อจัด
จ้างเป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างได้
5.3 การจัดหาครุภัณฑ์ ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบส�ำคัญรับเงินไว้กับรายงานการจ่าย
เงินดังกล่าวด้วย
เป็นข้อก�ำหนดกรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน มีการจัดหาครุภัณฑ์จะต้องแนบเอกสารใบเสร็จ
รับเงินหรือใบส�ำคัญรับเงินไว้กับรายงานการจ่ายเงินตามโครงการ หรือกิจกรรมนั้นด้วย
5.4 เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น โครงการ ให้ จั ด ท� ำ รายงานผลการด� ำ เนิ น งาน และรายงานการจ่ า ยเงิ น
ตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุน
ทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
เป็นข้อก�ำหนดให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชน จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน และรายงานการจ่าย
เงิน เมื่อเสร็จสิ้นการด�ำเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมนั้นแล้ว เพื่อส่งให้คณะกรรมการกองทุนทราบ
และ อปท. เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
5.5 กรณีที่มีเงินเหลือจากการด�ำเนินงาน ให้น�ำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เป็นข้อก�ำหนดในกรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชนมีเงินเหลือจากการด�ำเนินงาน ให้น�ำเงินที่เหลือ
ส่งคืนกองทุนฯ
หมวด 3
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
6. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ
คณะท�ำงาน และบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม ดังต่อไปนี้
6.1 ค่าตอบแทนในการประชุมส�ำหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ 400 บาทต่อคน เดือน
หนึ่งไม่เกิน 800 บาท
6.2 ค่าตอบแทนในการประชุมส�ำหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ 300 บาทต่อคน เดือนหนึ่ง
ไม่เกิน 600 บาท  
6.3 ค่าตอบแทนในการประชุมส�ำหรับคณะท�ำงาน ไม่เกินครั้งละ 200 บาทต่อคน เดือนหนึ่ง
ไม่เกิน 400 บาท
6.4 ค่าตอบแทนในการประชุมส�ำหรับบุคคลภายนอกซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เท่ากับกรรมการ หรืออนุกรรมการ
หรือคณะท�ำงาน แล้วแต่กรณี
เป็นข้อก�ำหนดให้จ่ายเงินกองทุนฯ เป็นค่าตอบแทนในการประชุมของกรรมการ ที่ปรึกษา 
อนุกรรมการ คณะท�ำงาน และบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม ได้ตามอัตราที่ประกาศนี้ก�ำหนด
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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7. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนส�ำหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพที่เข้าประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน
ให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับกรรมการหรืออนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน แล้วแต่กรณี
เป็นข้อก�ำหนดให้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้กับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ อปท. ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ในอัตราเท่ากับกรรมการ หรือ
อนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน
8. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ คณะท�ำงาน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เบิกจ่ายได้
ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของประธานกรรมการ
เป็ น ข้ อ ก� ำ หนดให้ จ ่ า ยเงิ น กองทุ น ฯ เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเดิ น ทางของกรรมการ ที่ ป รึ ก ษา 
อนุกรรมการ คณะท�ำงาน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ อปท. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานฯให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของ
ประธานกรรมการ
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บทที่ 3

บทบาท และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. 2561 ยังคงยึดหลักความสมัครใจของ อปท. ในการเข้าร่วมด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยต้องแสดงความประสงค์เข้าร่วมด�ำเนินงานฯ และมีความ
พร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณ และด�ำเนินการสมทบเงินเข้ากองทุนฯ ตามอัตราที่ก�ำหนด
ตามนัยข้อ 5 และข้อ 8 แห่งประกาศฯ  
บทบาทและหน้าที่ของ อปท. ในการด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมีกองทุนฯ ที่สมทบร่วมกันเป็นเครื่องมือนั้น มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1. การสมัครเข้าร่วมด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
อปท.
(ประกาศ ข้อ 5)

1. แสดงความประสงค์
สปสช. เขต
2. แจ้งผล
3. ลงนามข้อตกลง

4. อปท.
(เปิดบัญชี ธกส.)
1.
2.
3.
4.

อปท. แสดงความประสงค์เข้าร่วมด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ ต่อ สปสช. เขต
สปสช. เขต พิจารณาแล้วแจ้งผลให้ อปท. ทราบ
อปท. และ สปสช.เขต ท�ำข้อตกลงร่วมกัน
อปท. เปิดบัญชีธนาคาร ธกส. เพื่อรับเงินจากกองทุน สปสช. และอปท. สมทบเงิน เข้ากองทุนฯ
(รายละเอียดในบทที่ 6 หน้าที่ 52)
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นอกจากการเข้าร่วมด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ โดยมีกองทุนฯ ที่สมทบร่วมกันแล้ว อปท. ที่มีความพร้อม ยังสามารถแสดงความจ�ำนงเข้าร่วม
ด�ำเนินงานและบริหารจัดการการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care: LTC)
ซึ่งจะได้รับเงินเพิ่มจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนค่าบริการ LTC โดยอปท. ไม่ต้อง
สมทบเงิน มีขั้นตอน ดังนี้
อปท.
ที่เข้าร่วมกองทุนฯ
(ประกาศ ข้อ 5)

1. แสดงความประสงค์
สปสช. เขต
2. แจ้งผล
3. ลงนามข้อตกลง

4. อปท.
(เปิดบัญชี ธกส.)
1.
2.
3.
4.

อปท. ที่เข้าร่วมกองทุนฯ แสดงความประสงค์เข้าร่วมด�ำเนินงานการดูแลระยะยาวฯ ต่อ สปสช. เขต
สปสช. เขต พิจารณาแล้วแจ้งผลให้ อปท. ทราบ
อปท. และ สปสช.เขต ท�ำข้อตกลงร่วมกัน
อปท. เปิดบัญชีธนาคาร ธกส. แยกออกจากบัญชีกองทุนฯ เพื่อรับเงินจากกองทุน สปสช.
ในส่วนค่าบริการ LTC
		
(รายละเอียดในบทที่ 6 หน้าที่ 52)
2. การตั้งงบประมาณและสมทบเข้ากองทุนฯ
อปท. ด�ำเนินการสมทบงบประมาณเพื่อสมทบเข้ากองทุนฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ภาคผนวก 1 หน้าที่ 90-91)
หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด โดยอัตราการสมทบเป็นไปตามที่ประกาศได้ก�ำหนดไว้
ในข้อ 8 ดังนี้
1. สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กรณีรายได้ของ อปท. ไม่รวมเงินอุดหนุน ต�่ำกว่า 6 ล้านบาท
2. สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณีรายได้ของ อปท. ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ 6 ถึง 20 ล้านบาท
3. สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ของ อปท. ไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า 20 ล้านบาท
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สนับสนุนให้ อปท. เป็นไปตามอัตราต่อ
หัวประชากรที่คณะกรรมการหลักฯ จะประกาศก�ำหนดในแต่ละปี ปัจจุบัน สปสช. สนับสนุนในอัตรา
45 บาทต่อหัวประชากร (ค�ำนวณจากจ�ำนวนประชากร ณ 1 เมษายน ของทุกปี ตามวิธีของ สปสช.)
ข้อควรค�ำนึงเรื่องการสมทบงบประมาณของ อปท.
1) การตั้งงบประมาณสมทบให้ด�ำเนินการทุกปี ตามระเบียบ วิธีการตั้งงบประมาณที่ อปท.
ถือปฏิบัติ
2) กรณี ไ ม่ อ าจตั้ ง งบประมาณสมทบไว้ ใ นปี นั้ น หรื อ ปี ที่ ค ้ า งสมทบ ให้ ด� ำ เนิ น การสมทบ
งบประมาณเพิ่มเติมในปีถัดไป
3) กรณี อปท. ที่มีเงินกองทุนฯ คงเหลือมากกว่าสองเท่าของรายรับของกองทุนฯ ตามข้อ 23
แห่งประกาศฯ พ.ศ.2561 สปสช. อาจงดการจัดสรรเงินจากกองทุน สปสช. และ อปท. งดการสมทบเงิน
ในปีงบประมาณนั้นได้ (อปท. จะไม่ตั้งงบประมาณสมทบในปีที่ สปสช. งดการจัดสรรเงินนั้นได้ ตามเงื่อนไข
ข้อ 23)
3. การด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ
บทบาทและหน้าที่ของ อปท. ในการด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ มีดังนี้
1. การมอบหมายความรับผิดชอบ ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. (นายกเทศมนตรี... / นายก
อบต. ...) ออกค�ำสั่งของ อปท. เพื่อมอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือเหมาะสม มาปฏิบัติงาน
ในการด�ำเนิน งานและบริหารจัดการกองทุนฯ ดังนี้
1.1 ให้ผู้อ�ำนวยการ หรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือส่วนสาธารณสุข หรือที่
เรียกชื่ออื่น หรือเจ้าหน้าที่อื่น ของ อปท. มาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.2 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานคลัง มาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
1.3 มอบหมายให้พนักงานส่วนท้องถิ่นของ อปท. จ�ำนวน 2 คน ร่วมเป็นผู้ลงนาม เป็นผู้เบิก
เงินจากบัญชีกองทุนฯ
1.4 มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ อปท. เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด�ำเนิน
งานและบริหารจัดการกองทุนฯ
1.5 กรณีมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน อาจพิจารณามอบหมายให้เจ้า
หน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกัน
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. ด�ำเนินการตามแนวทางการ
คัดเลือกกรรมการภายใต้ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก
กรรมการในคณะ กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และเมื่อ
ได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. (นายกเทศมนตรี... / นายก อบต. ...) เป็น
ผู้ออกค�ำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้ สปสช. เขต ทราบ ตามนัยข้อ 12 แห่งประกาศฯ
พ.ศ. 2561 (รายละเอียดในบทที่ 4 หน้าที่ 32)
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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3. งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนและการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ การด�ำเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนฯ ของ อปท. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือกิจกรรมต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการกองทุน อปท. มีหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนรวมถึงการบริหาร
หรือพัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
		 3.1 งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน อปท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
ด�ำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 4-6 ครั้ง การจัดประชุม
ทุกครั้งควรท�ำหนังสือเชิญคณะกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุม ก�ำหนดวาระการประชุม และจัดท�ำ
รายงานการประชุม สาระการประชุมดังตัวอย่างตามตาราง
ครั้งที่
สาระการประชุม
1 - สรุปผลการด�ำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
- สรุปและรายงานการเงินไตรมาส 4 ของปีงบประมาณที่ผ่านมา
- อนุมัติแผนการเงินประจ�ำปีงบประมาณ
2 - อนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจ�ำปีงบประมาณ
3 - รายงานการเงิน/ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาส 1
- อนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจ�ำปีงบประมาณ
- ประเมินผลการด�ำเนินงานกองทุนฯ เพื่อหาโอกาสพัฒนา
4 - รายงานการเงิน/ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาส 2
- ปรับแผนการเงินประจ�ำปีงบประมาณ
5
6

- รายงานการเงิน/ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาส 3
- เตรียมจัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินการในรอบปีงบประมาณ
- ประเมินผลการด�ำเนินงานกองทุนฯ

หมายเหตุ
ตุลาคม-พฤศจิกายน

ธันวาคม
มกราคม

เมษายน
กรกฎาคม
กันยายน

		
3.2 การบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ อปท. มีหน้าที่ในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดการด้านธุรการของกองทุนฯ ที่รวดเร็ว การมีเครื่องมือหรือครุภัณฑ์ที่อ�ำนวย
ความสะดวกในการท�ำงาน การสร้างแรงจูงใจ (ค่าตอบแทน) รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ ฯลฯ โดย อปท. จัดท�ำแผนงาน/โครงการพัฒนากองทุนฯ บรรจุใน
แผนการเงินประจ�ำปีของกองทุนฯ เพื่อขออนุมัติคณะกรรมการกองทุนและด�ำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ

30

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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4. การจั ด ท� ำ และบริ ห ารแผนการเงิ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพประจ� ำ ปี ในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ อปท. ต้องจัดท�ำแผนการเงินกองทุนฯ ประจ�ำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณา
อนุมัติตั้งแต่ต้นปีงบประมาณหรือก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ การจัดท�ำแผนการเงินประจ�ำปีของกองทุนฯ
มุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือในการบริหารของ อปท. และมีเจตนาให้คณะกรรมการกองทุนทราบถึงประมาณ
การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ภาพรวมทั้งปี ว่าจะมีการสนับสนุนเป็นจ�ำนวนเงินรวมเท่าไร มีแผนการใช้จ่าย
เงินตามโครงการ หรือกิจกรรม (ข้อ 10 (1) ถึง (5)) จ�ำนวนเท่าไร อย่างไร รวมถึงการก�ำกับติดตาม
การด�ำเนินงานกองทุนฯ
5. การสนับสนุนให้หน่วยบริการ หน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มประชาชน จัดบริการหรือ
กิจกรรมหรือกระบวนการ อปท. อาจสนับสนุนหรือประสานให้หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงาน
สาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน จัดท�ำโครงการหรือกิจกรรมให้บริการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการ
หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง   ซึ่งการสนับสนุนหรือประสานควรด�ำเนินการใน
ช่วงการจัดท�ำแผนการเงินกองทุนฯ ประจ�ำปี หรือภายหลังการอนุมัติแผนการเงินกองทุนฯ ก็ได้
6. การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยตามแผนงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรม อปท. อาจแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน ท�ำการตรวจสอบและวิเคราะห์แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่าย
7. การท�ำนิติกรรมและบริหารสัญญาหรือข้อตกลง อปท. อาจจัดท�ำนิติกรรรมกับหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติสนับสนุน และบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลงให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
8. การจัดท�ำบัญชีและรายงานทางการเงิน อปท. บันทึกข้อมูลการเงินของกองทุนฯ ในระบบ
โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนฯ เก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อรอการตรวจสอบ จัดท�ำบัญชีรายรับ
รายจ่าย และรายงานทางการเงินของกองทุนฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนให้ความเห็นชอบ
9. การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด�ำเนินงานกองทุนฯ อปท. ติดตามการด�ำเนินงาน
ตามโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ประเมินความส�ำเร็จ
ของโครงการและภาพรวม เก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อรอการตรวจสอบ รวมถึงการจัดท�ำรายงาน
ผลการด�ำเนินของกองทุนฯ

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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บทที่ 4

บทบาท และหน้าที่ของกรรมการ อนุกรรมการ
และคณะทำ�งาน

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 12 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 มีดังนี้
(1) ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. เป็นประธานกรรมการ
(นายกเทศมนตรี... / นายกอบต. ... เป็นประธานกรรมการโดยต�ำแหน่ง)
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ�ำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
(เมื่อได้กรรมการตามข้อ 12 (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) ให้ประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
ในท้องถิ่น จ�ำนวน 2 คน เป็นกรรมการโดยกรรมการคัดเลือก)
(3) สมาชิกสภา อปท. ที่สภา อปท. มอบหมาย จ�ำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
(สมาชิกสภาที่สภา เทศบาล/อบต. มอบหมาย เป็นกรรมการโดยการมอบหมาย)
(4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จ�ำนวนไม่เกิน
2 คน เป็นกรรมการ
(หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น คือ ผอ. รพ.สต./... ที่จัดบริการ
สาธารณสุขในท้องถิ่น ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิกับ สปสช. เป็นกรรมการโดยการคัดเลือก)
(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จ�ำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
(เป็นกรรมการโดยการคัดเลือก)
(6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จ�ำนวนไม่เกิน 5 คน
เป็นกรรมการ
(เป็นกรรมการโดยการคัดเลือก)
(7) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ
ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
(เป็นกรรมการโดยการมอบหมาย)
(8) ปลัด อปท. เป็นกรรมการและเลขานุการ
(ปลัดเทศบาล... / อบต. ... เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�ำแหน่ง)
(9) ผู้อ�ำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกชื่อ
อื่นของ อปท. หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(ผอ. ... / หัวหน้า... / เจ้าหน้าที่... (เทศบาล... /อบต. ...) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยต�ำแหน่ง)
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

(10) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. มอบหมาย
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(หัวหน้า... /เจ้าหน้าที่... (เทศบาล... / อบต. ...) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโดยต�ำแหน่ง)
คณะกรรมการกองทุนมีที่ปรึกษาเป็น สาธารณสุขอ�ำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจ�ำที่จัดบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ และท้องถิ่นอ�ำเภอ
(หัวหน้าหน่วยบริการประจ�ำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ คือ ผอ. รพ. ที่จัดบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ�ำกับ สปสช.)
การคัดเลือกกรรมการตามข้อ 12 (4) (5) และ (6) นั้น สปสช. ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์กรรมการดังกล่าว
แล้วโดยเป็นไปตามประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ซึ่งก�ำหนดให้ อปท.
ประสานให้มีการประชุมคัดเลือกกันเอง และให้ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. (นายกเทศมนตรี... / อบต. ...)
เป็นผู้ออกค�ำสั่งแต่งตั้ง และแจ้งค�ำสั่งนี้ให้ สปสช. เขต ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีค�ำสั่งแต่งตั้ง
(รายละเอียดตามประกาศส�ำนักงานฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการฯ ภาคผนวก 1 หน้าที่ 92-93)
การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นตามข้อ 12 (2) ประสงค์ให้เป็นดุลพินิจของกรรมการตามข้อ
12 (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) ในการพิจารณาคัดเลือก
เมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือกแล้ว ให้ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. (นายกเทศมนตรี... /อบต. ...)
เป็นผู้ออกค�ำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้ สปสช. เขต ทราบต่อไป
ข้อแนะน�ำส�ำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
1. กรรมการที่เป็นโดยต�ำแหน่งควรระบุต�ำแหน่ง ส่วนกรรมการที่เป็นบุคคลควรระบุชื่อนามสกุล
2. ที่ปรึกษาไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 12 (1) ถึง (10) แต่ท�ำ
หน้าที่เป็นปรึกษาของคณะกรรมการกองทุน ซึ่งเป็นโดยต�ำแหน่งสามารถมอบผู้แทนได้ตามสายบังคับ
บัญชาของหน่วยงาน
3. การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นควรพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญงานด้านสาธารณสุข
หรือมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางสุขภาพให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ได้
4. การมอบหมายผู้แทนของศูนย์ประสานงานฯ หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่น
เป็นกรรมการตามข้อ 12 (7) ขอให้ อปท. ประสานงาน กับ สปสช. เขต ในการส่งรายชื่อผู้แทนดังกล่าว
มาเป็นกรรมการ ซึ่งควรเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุมัติโครงการ
หรือกิจกรรม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนได้เป็นอย่างดี
5. อปท. จัดท�ำค�ำสั่งเพื่อประกาศแจ้งต�ำแหน่งและรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เมื่อได้กรรมการครบองค์ประกอบตาม (1) ถึง (10) แล้ว ทั้งนี้วิธีการจัดท�ำค�ำสั่งให้
เป็นไปตามระเบียบ วิธีการปฏิบัติของ อปท. และควรส่งส�ำเนาค�ำสั่งหรือประกาศให้ สปสช. เขต ทราบ
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหากมีการตรวจสอบ
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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2. อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 16 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 ก�ำหนดไว้มีดังนี้
1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ�ำปีของกองทุนฯ โดยมีเจตนาให้คณะกรรมการกองทุน
เห็นถึงการประมาณการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ภาพรวมทั้งปีว่าจะมีการสนับสนุนเป็นจ�ำนวนเงินรวมเท่าไร
มีแผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการ หรือกิจกรรม (ข้อ 10 (1) ถึง (5)) จ�ำนวนเท่าไร อย่างไร หรืออาจจะท�ำ
แผนปฏิบัติงานลักษณะเหมือนตารางปฏิทินการท�ำงาน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเตือนเมื่อถึงก�ำหนดเวลา
การด�ำเนินงานของกองทุนฯ ด้วยก็ได้  
2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามข้อ 10
3) ออกระเบียบที่จ�ำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้
4) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วย
บริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5) ให้ ค� ำ แนะน� ำ ในการจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล และโครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ งานสาธารณสุ ข
ของกลุ่มเป้าหมายแก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด�ำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงิน
คงเหลือของกองทุนฯ
(รายละเอียดการพิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ของข้อ 10
บทที่ 5)
ประกอบกับข้อ 17 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 ก�ำหนดให้คณะกรรมการกองทุนมีอ�ำนาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกองทุน
มอบหมาย
3. การด�ำรงต�ำแหน่งและการพ้นต�ำแหน่งของกรรมการกองทุนตามข้อ 13 และข้อ 14 แห่งประกาศฯ
พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. กรรมการในสัดส่วนตามข้อ 12 (2) ผูท้ รงคุณวุฒใิ นท้องถิน่ (3) สมาชิกสภา อปท. ทีส่ ภามอบหมาย
(4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ (5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน
และ (7) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานฯ มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันที่ออกค�ำสั่งแต่งตั้ง
2. เมื่อกรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ครบก�ำหนดตามวาระ 4 ปีแล้ว หากยังไม่ได้
มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอยู่ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่
กรรมการพ้นจากต�ำแหน่ง
3. กรณีที่กรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ
ให้ด�ำเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ต�ำแหน่งกรรมการนั้น
ว่างลง ตามประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และให้ผู้ได้รับการ
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คัดเลือกอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน ยกเว้นกรณีที่วาระของกรรมการ
ที่พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึง 90 วัน จะไม่ด�ำเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทน
ต�ำแหน่งที่ว่างลงนั้นก็ได้ และให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
4. กรณีกรรมการที่สภา  อปท. มอบหมายตามข้อ 12 (3) ว่างลง โดยไม่ใช่เหตุผลการพ้นจาก
ต�ำแหน่งก่อนครบวาระ 4 ปี ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
5. กรณีกรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
4 ปี แล้ว ให้พ้นจากต�ำแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้
1) ตาย
2) ลาออก
3) ย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
5) เป็นบุคคลล้มละลาย
6) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่โทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภา  อปท. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
ผู้แทนศูนย์ประสานงานฯ หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในท้องถิ่น
8) ขาดประชุม 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
4. การประชุมคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 15 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการกองทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
2. กรณีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อแนะน�ำส�ำหรับเป็นแนวทางการประชุมคณะกรรมการกองทุน
1. กรณี อปท. ที่เข้าร่วมด�ำเนินงานกองทุนฯ ในปีแรก (กองทุนฯ ใหม่) ควรจัดการประชุมคณะ
กรรมการกองทุนเป็นประจ�ำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้
		 ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ บทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ ออกระเบียบที่จ�ำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนฯ แต่ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับประกาศนี้
		 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาปัญหาสุขภาพในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยบริการ อปท. เวทีประชาคม
และการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ เพื่อจัดท�ำแผนการเงินประจ�ำปีของกองทุนฯ หรือแผน
สุขภาพของ อปท. ตามประกาศหรือระเบียบที่คณะกรรมการเห็นชอบ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมควรมี
การเผยแพร่ประกาศหรือระเบียบของกองทุนฯ หรือหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณโครงการ และ
แผนสุขภาพของ อปท. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการ และภาคีเครือข่ายในชุมชนทราบ ในการรับรู้
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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การมีงบประมาณของกองทุนฯ เพื่อจัดท�ำโครงการ หรือกิจกรรมมาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ
ต่อไป
ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมตามข้อ 10 (1) ถึง (5)  
(โดยกิจกรรมตาม (5) ให้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของพื้นที่) และอนุมัติการใช้งบประมาณที่สอดคล้อง
ปั ญ หาสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ รู ป แบบการน� ำ เสนอโครงการอาจให้ ผู ้ เ สนอมาเสนอโครงการต่ อ คณะ
กรรมการด้วยตนเองหรือเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานที่คณะกรรมการกองทุน
มอบหมายก็ได้ แต่ทุกโครงการ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุน
การประชุมครั้งถัดไป เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
ระหว่างปี รวมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนไปแล้ว รายงานสถานะ
การเงินทุกไตรมาส ทบทวนปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ติดตามการบันทึกรายงานผ่านระบบออนไลน์
http://obt.nhso.go.th ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. กองทุนฯ ที่ด�ำเนินการต่อเนื่อง (กองทุนฯ เดิม) ควรมีการประชุมอย่างน้อยทุก 1-3 เดือน ดังนี้
		 2.1 ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม (ไตรมาสแรก) ควรมีการประชุมเพื่อ
- สรุปผลการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา 
- จัดท�ำแผนสุขภาพของกองทุนฯ ก�ำหนดกรอบโครงการ หรือกิจกรรมของปีงบประมาณใหม่
- อนุมัติแผนการเงินประจ�ำปี ประกาศใช้แผนฯ
		 2.2 ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม (ไตรมาสที่ 2) ควรมีการประชุมเพื่อ
- พิจารณารายละเอียดของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมตามข้อ 10 (1) ถึง (5)  ส�ำหรับ
รูปแบบการน�ำเสนอโครงการ อาจให้ผู้รับผิดชอบโครงการน�ำเสนอโครงการต่อคณะ
กรรมการด้วยตนเองหรือน�ำเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานที่
คณะกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย
- อนุมัติการใช้งบประมาณอาจสอดคล้องกับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ หรือแผนสุขภาพ
ชุมชน หรือแผนสุขภาพของกองทุนฯ หรือปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ แต่ทุกโครงการ
ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุน
		
2.3 ในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน (ไตรมาส 3 - 4) ควรมีการประชุมเพื่อ
- พิจารณาโครงการ หรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ระหว่างปี
- ก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ของหน่วยงาน/องค์กร
ที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน
- ทบทวนปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
- ติ ด ตามการบั น ทึ ก รายงานผ่ า นโปรแกรมระบบออนไลน์ http://obt.nhso.go.th
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการประชุม และการรายงาน
3.1 คณะกรรมการกองทุนต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานสถานะการเงินทุกไตรมาส
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

3.2 กรรมการและเลขานุการต้องจัดท�ำระเบียบวาระการประชุม และบันทึกรายงานการ
ประชุมทุกครั้ง
3.3 การประชุมในแต่ละครั้งองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
3.4 การจัดท�ำบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน ควรท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานส�ำหรับใช้ในการอ้างอิงและการตรวจสอบ โดยให้
ประธานกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุมทุกครั้ง
5. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายตามข้อ 21 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และคณะท�ำงาน ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น โดยอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามข้อก�ำหนดในหมวด 3 ข้อ 6 เอกสาร
หมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ พ.ศ. 2561
2. บุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุมจะได้รับค่าตอบแทนในการประชุมเท่ากับกรรมการ
3. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ อปท. ที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและ
บริหารจัดการฯ ที่เข้าร่วมประชุม มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับ
กรรมการโดยเป็นไปตามข้อก�ำหนดในหมวด 3 ข้อ 7 เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ พ.ศ. 2561
แต่ต้องไม่เกินวงเงินตามข้อ 10 (4)
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์ประกอบ
(ตามข้อ 12)

อํานาจหน้าที่
(ตามข้อ 10,16,17)

วาระการดํารงและพ้นตําแหน่ง
(ตามข้อ 13,14)

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
(ตามข้อ 21)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
(ตามข้อ 15)

แผนภาพแสดงสาระส�ำคัญของคณะกรรมการกองทุน

6. คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง (คณะ
อนุกรรมการ LTC) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกองทุน มีองค์ประกอบตามข้อ 18 แห่งประกาศฯ พ.ศ.
2561 ดังนี้
(1) ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. หรือผู้บริหารอื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. มอบหมาย เป็นประธาน
อนุกรรมการ
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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(นายกเทศมนตรี... /อบต. ... หรือผู้บริหารอื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. มอบหมาย สามารถมอบ
หมายได้โดยกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงาน  เป็นประธานอนุกรรมการโดยต�ำแหน่ง)
(2) ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ�ำนวน 2 คน เป็นอนุกรรมการ
(เป็นอนุกรรมการโดยต�ำแหน่งกรรมการกองทุน)
(3) หัวหน้าหน่วยบริการประจ�ำที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ
(หัวหน้าหน่วยบริการประจ�ำที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น คือ ผอ. รพ. ที่จัดบริการสาธารณสุข
ในท้องถิ่นนั้น ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ�ำกับ สปสช. เป็นอนุกรรมการโดยต�ำแหน่ง สามารถ
มอบผู้แทนได้ตามสายบังคับบัญชาของหน่วยงาน)
(4) สาธารณสุขอ�ำเภอหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ
(เป็นอนุกรรมการโดยต�ำแหน่ง สามารถมอบผู้แทนได้ตามสายบังคับบัญชาของหน่วยงาน)
(5) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ
(หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น คือ ผอ. รพ.สต./... ที่จัดบริการ
สาธารณสุขในท้องถิ่น ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิกับ สปสช. เป็นอนุกรรมการโดยต�ำแหน่ง)
(6) ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข เป็นอนุกรรมการ
(เป็นอนุกรรมการโดยการมอบหมาย)
(7) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นอนุกรรมการ
(เป็นอนุกรรมการโดยการมอบหมาย)
(8) ปลัด อปท. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
(เป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยต�ำแหน่ง)
(9) เจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. มอบหมาย เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโดยการมอบหมาย)
7. อ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ LTC ตามข้อ 19 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561
ก�ำหนดให้มีอ�ำนาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตาม
แผนการดูแลรายบุคคลส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
หน่วยบริการ หรือสถานบริการ
กรณีการสนับสนุนให้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน คณะอนุกรรมการ LTC ต้อง
พิจารณาคุณลักษณะของศูนย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช. ก�ำหนด โดยยังคงหลักเกณฑ์ตามประกาศตาม
ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนา
และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. 2560 (ดูรายละเอียดในบทที่ 5)
8. การประชุมของคณะอนุกรรมการ LTC ให้น�ำข้อ 15 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 มาบังคับใช้ ดังนี้
1) การประชุมคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

2) กรณีประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มา
ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ LTC

องค์ประกอบ
(ตามข้อ 18)

อํานาจหน้าที่
(ตามข้อ 19)

วาระการดํารงและพ้นตําแหน่ง
(เป็นอำ�นาจของคณะกรรมการกองทุน)

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
(ตามข้อ 21)

การประชุมคณะอนุกรรมการ LTC
(ตามข้อ 15)

แผนภาพแสดงสาระส�ำคัญของคณะอนุกรรมการ LTC

9. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการ LTC เป็นไปในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการกองทุน
ข้อแนะน�ำส�ำหรับเป็นแนวทางการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LTC หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท�ำงานด้านอื่น ๆ
1. อ�ำนาจในการแต่งตั้งเป็นของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 17 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561
เมื่อได้องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ LTC หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานด้านอื่น ๆ
อาจท�ำเป็นค�ำสั่งแต่งตั้ง โดยประธานกรรมการกองทุนเป็นผู้ลงนามในค�ำสั่ง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อการตรวจสอบ
2. อนุกรรมการที่เป็นโดยต�ำแหน่งควรระบุเป็นต�ำแหน่ง อนุกรรมการที่เป็นโดยการมอบหมาย
ควรระบุชื่อนามสกุลและตามด้วยต�ำแหน่ง ซึ่งเป็นอ�ำนาจและดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนในการ
แต่งตั้งอนุกรรมการที่เป็นโดยการมอบหมาย
3. ผู้แทนกรรมการกองทุนฯ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนในการคัดเลือก โดยอาจ
น� ำ เข้ า เป็ น วาระหนึ่ ง ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผู ้ แ ทนกรรมการกองทุ น ฯ
จ�ำนวน 2 คน เป็นอนุกรรมการ
4. การด�ำรงต�ำแหน่งและการพ้นต�ำแหน่งเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุน ตามฐานอ�ำนาจ
ในการแต่งตั้ง ซึ่งวาระของอนุกรรมการ คณะท�ำงาน อาจก�ำหนดไปในทิศทางเดียวกับคณะกรรมการ
กองทุน  
5. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามข้อ 21 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 โดยอัตราเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดในหมวด 3 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศดังกล่าว
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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บทที่ 5

วิธีปฏิบัติในการสนับสนุนแผนงาน โครงการ กิจกรรม

หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินกองทุนฯ ตามข้อ 10 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้
1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุข
2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น
3) เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก หรื อ ศู น ย์ ที่
ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแล
เด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน
4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพของ อปท. ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนฯ ตามข้อ 7 (1) (2) และ (3) ในแต่ละปีงบประมาณนั้น หาก อปท. ใด
ได้รับเงินเพิ่มตามข้อ 7 วรรคสอง (ค่าบริการ LTC) อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 5
กรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตาม
ความจ�ำเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของ อปท. นั้น
5) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ�ำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้
กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนตามข้อ 10 (1) (3) และ (5) มีความจ�ำเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์เพื่อการจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคล ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาสนับสนุนได้ใน
วงเงินตามความจ�ำเป็น เว้นแต่กรณี (2) ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ และ
ครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุน
ผู้มีสิทธิที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ได้แก่  
1. หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
2. องค์กร/กลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน/
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน/หน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�ำเนิน
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือ
คนพิการในชุมชน
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการจัดบริการสาธารณสุขตามนิยามแห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 หมายถึง การจัดบริการ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึง
การจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ผู้มีสิทธิที่จะขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุนฯ จึงต้องพิจารณาตามศักยภาพของหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มประชาชน
ประกอบด้วย ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซึ่งลักษณะของกิจกรรมยังคงสามารถน�ำตัวอย่าง
กิ จ กรรมบริ ก ารสาธารณสุ ข แห่ ง ประกาศคณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคภายใต้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 มาเป็นแนวทางประกอบการด�ำเนินโครงการ หรือ
กิจกรรม เพื่อขอรับสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้ ทั้งนี้ สปสช. ได้จัดตัวอย่างโครงการ โดยหน่วยงาน
ที่มาขอรับงบประมาณจากกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายและสภาพปัญหาทางสุขภาพของแต่ละพื้นที่ และคณะกรรมการกองทุนได้น�ำไปใช้ประโยชน์
ในการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชน ที่จะมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุน

ตัวอย่างโครงการ 1

แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ................................................
การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
เรื่อง ขอเสนอโครงการ .........................................................................................................
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ.................................................................................
     การส่งเสริมพัฒนา
ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบล.............. มีความประสงค์จะจัดท�ำโครงการ  ....................................
การและการเรี
ยนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ในปีงบประมาณ .................. โดยขอรับการสนับสนุน
................................................................................
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ...................................... เป็นเงิน ..................... บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส�ำหรับผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)
หลักการเหตุผล (มีหรือไม่มีก็ได้) ...............................................................................................................
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
ประเมินพัฒนาการ เด็ก 0-6 ปี จ�ำนวน ............... คน
2. เพื่อให้เด็ก 0-6 ปี ได้รับการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย จ�ำนวน ...... คน
3. เพื่อให้เด็ก 0-6 ปี ที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าและหรือมีอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับ
การคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ�ำนวน ............ คน
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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2. วิธีด�ำเนินการ
1. จั ด กิ จ กรรมสัปดาห์แห่งพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี เพื่ อ กระตุ ้ นให้ เ ห็ นความส� ำ คั ญ ของการ
พัฒนาการเด็ก โดย
- การแสดงนิทรรศการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยความร่วมมือของหน่วยงาน ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และภาคประชาชน
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ปกครอง โดยวิทยากร ก�ำหนดเนื้อหา ดังนี้
- พัฒนาการตามวัยเด็ก 0-6 ปี  
จ�ำนวน 1 ชั่วโมง
- การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี   
จ�ำนวน 1 ชั่วโมง
- การประเมินและคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้น   จ�ำนวน 1 ชั่วโมง
- ความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี  
จ�ำนวน 1 ชั่วโมง
- จัดกิจกรรมตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี
ตลอดสัปดาห์
2. จัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการทดแทนของเก่าหรือเพิ่มเติมไว้ประจ�ำที่ศูนย์
เด็กเล็ก
3. ครูพี่เลี้ยงเด็กร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กทุกเดือน หากสงสัย
พัฒนาการล่าช้าให้ส่งพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อคัดกรอง
4. ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. ตรวจคัดกรองเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า  และเด็กที่
มีอายุครบ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ศูนย์เด็กเล็ก
5. ครูพี่เลี้ยงเด็กร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองกระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าอย่างต่อเนื่อง 1 เดือน
และประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจคัดกรองซ�้ำ หากยังมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อไปยังหน่วย
บริการที่สูงกว่า 
6. สรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงานส่งให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ...
3. กลุ่มเป้าหมาย ................. คน
4. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระหว่างเดือน .................. พ.ศ. ................ ถึง เดือน …………………. พ.ศ. .....................
5. สถานที่ด�ำเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบล............................
6. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ..................จ�ำนวน..................บาท  รายละเอียด ดังนี้
1. การรณรงค์และการให้ความรู้
- ค่าอาหารกลางวัน ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด�ำเนินงาน จ�ำนวน .... คน ๆ ละ .... บาท/มื้อ
จ�ำนวน ..... มื้อ เป็นเงิน ................  บาท
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด�ำเนินงาน จ�ำนวน .... คน ๆ ละ
........ บาท/มื้อ จ�ำนวน .....  มื้อ  เป็นเงิน .................  บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ�ำนวน ....... ชั่วโมง ๆ ละ ........... บาท เป็นเงิน .................. บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จ�ำนวน ........ เล่ม ๆ ละ ....... บาท เป็นเงิน ............... บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัย จ�ำนวน .... ชุด ๆ ละ .... บาท เป็นเงิน .... บาท
- ค่าสนับสนุนบูทจัดนิทรรศการ จ�ำนวน .......... บูท ๆ ละ .......... บาท เป็นเงิน ............ บาท
2. การจัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการ เป็นเงิน ............... บาท
3. ค่าบริการตรวจคัดกรองเหมาจ่ายเพิ่มเติม จ�ำนวน ……. คน ๆ ละ ...... บาท เป็นเงิน ......... บาท
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็ก 0-6 ปี มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม
8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ ส�ำหรับใช้ในการจ�ำแนกประเภทเท่านั้น)
8.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่ขอรับการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบล
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน .............................................................
		 6 ศูนย์ฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ฯ [ข้อ 10 (3)]
8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
		 3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์ฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
   ศูนย์ฯ (เด็กเล็ก/ ผู้สูงอายุ/คนพิการ) [ข้อ 10 (3)]
8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก
		 2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จ�ำนวน ................. คน
8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
8.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
		
2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
		
4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/การให้ความรู้
		
5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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ตัวอย่างโครงการ 2
แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ................................................
   คัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้า
เรื่อง ขอเสนอโครงการ.....................................................................................................................
ในผู
้สูงอายุ
.............................
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ.................................................................................
		ด้วย หน่วยบริการ/อปท...........
                                             คั
ดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ
มีความประสงค์จะจัดท�ำโครงการ..................................................
หลอดเลื
อดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ .................. โดยขอรับ
............................................................................................
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ................................. เป็นเงิน ................. บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส�ำหรับผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)
หลักการเหตุผล (มีหรือไม่มีก็ได้) ...............................................................................................................
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้า
2. เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงปรับพฤติกรรม
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่จ�ำเป็นต้องรักษาได้รับการส่งต่อไปรักษาต่อเนื่อง
2. วิธีด�ำเนินการ
1. จัดท�ำข้อมูลผู้สูงอายุที่จ�ำเป็นต้องได้รับการคัดกรอง
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้และทักษะในการใช้แบบ
ประเมินหรือแอพพิเคชั่นโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) วิธีการคัดกรองตา
ต้อกระจกด้วยการนับนิ้วมือระยะ 10 ฟุต และการใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 2Q/9Q
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด�ำเนินการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข โดย
- เจ้าหน้าที่ สธ. ตรวจคล�ำชีพจร ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อค้นหาผู้ที่มีชีพจรเต้นผิดจังหวะ
เพื่อส่งต่อไปรับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ รพ.
- เจ้าหน้าที่ สธ. คัดกรองโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเฉพาะผู้สูงอายุที่ยัง
ไม่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดอายุ 60-70 ปี ด้วยแบบประเมินหรือแอพพิเคชั่น Thai CV Risk score โดย
บันทึกข้อมูลที่จ�ำเป็น เช่น เพศ อายุ น�้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว เป็นต้น กรณีมีความเสี่ยงสูง จะส่งต่อไป
รพ. พบแพทย์ และทุกระดับความเสี่ยงจะให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการออกก�ำลังกาย การกินผักผลไม้มากขึ้น
การลดและควบคุมน�้ำหนัก
- อสม. ช่วยตรวจวัดสายตาคัดกรองตาต้อกระจก โดยทดสอบการนับนิ้วมือที่ระยะ 10 ฟุต
หากผู้สูงอายุนับผิด 3 ครั้งจาก 5 ครั้ง แสดงว่าผิดปกติ ส่งให้เจ้าหน้าที่ สธ. ตรวจกรองซ�้ำด้วยการวัด VA
ใช้แผ่น Snellen chart หรือ E chart หาก VA ต�่ำกว่า  20/70 หรือ 6/18 จะส่งต่อ รพ. เพื่อตรวจและ
วินิจฉัยต่อไป
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- อสม. คัดกรองภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบคัดกรอง 2Q หากมีข้อใดข้อหนึ่ง ให้สอบถามต่อด้วย
แบบประเมิน 9Q หากคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 7 เจ้าหน้าที่ สธ. จะตรวจประเมินซ�้ำอีกครั้งเพื่อยืนยัน
หากใช่สอบถามด้วยแบบประเมิน 8Q ถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 17 แจ้งผู้ใกล้ชิดทราบและส่งต่อ
รพ.
- บันทึกการตรวจและผลคัดกรองในทะเบียนหรือฐานข้อมูลของหน่วยบริการ พร้อมบันทึกใน
แบบรายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. อาสาสมัครสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้านทุก 2-4 สัปดาห์ เพื่อติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองด้วยการออกก�ำลังกาย การกินผักผลไม้มากขึ้น การลดและ
ควบคุมน�้ำหนัก
5. ประสานและติดตามข้อมูลรายที่ส่งต่อไปยัง รพ. และออกเยี่ยมให้ค�ำปรึกษา 
6. สรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงาน ส่งให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล………………………………………
3. กลุ่มเป้าหมาย ................. คน
4. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระหว่างเดือน .................. พ.ศ. ................ ถึง เดือน …………………. พ.ศ. .....................
5. สถานที่ด�ำเนินการ
พื้นที่……………………………………..
6. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล ........................
จ�ำนวน .................... บาท  รายละเอียด  ดังนี้
6.1 ค่าใช้จ่ายอบรม อสม. 1 วัน เป็นเงิน ......................... บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จ�ำนวน ..... คน ๆ ละ .... บาท/มื้อ จ�ำนวน ...... มื้อ เป็นเงิน .......... บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ�ำนวน ...... คน ๆ ละ ....... บาท/มื้อ จ�ำนวน ...... มื้อ
เป็นเงิน …..…. บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จ�ำนวน ..... เล่ม ๆ ละ ..... บาท เป็นเงิน ............. บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ�ำนวน ...... ชั่วโมง ๆ ละ ...... บาท เป็นเงิน ............ บาท
6.2 ค่าใช้จ่ายการตรวจคัดกรอง เป็นเงิน ............ บาท
- ค่าวัสดุ (แบบประเมินและอื่น ๆ)  เป็นเงิน ............. บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการคัดกรอง รายละ ...... บาท จ�ำนวน ...... ราย เป็นเงิน ........... บาท
6.3 ค่าใช้จ่ายการออกเยี่ยมบ้านและติดตาม เป็นเงิน .............. บาท
- ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้สูงอายุที่มีผลคัดกรองผิดปกติได้รับการตรวจวินิจฉัยและดูแลต่อเนื่อง
2. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น
8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ ส�ำหรับใช้ในการจ�ำแนกประเภทเท่านั้น)
8.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่ขอรับการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
หน่วยบริการ/อปท.
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ...............................................
1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. [ข้อ 10 (1)]
8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงาน
       สาธารณสุข [ข้อ 10 (1)]
8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก
5 กลุ่มผู้สูงอายุ จ�ำนวน ................... คน
8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
8.4.5 กลุ่มผู้สูงอายุ
		  1. การส�ำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท�ำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
		  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
		 6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
ตัวอย่างโครงการ 3
แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ................................................
ส่งเสริมการออกก�ำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง
เรื่อง ขอเสนอโครงการ..................................................................................
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ..................................................................................
                                                                                           ส่
งเสริมการออกก�ำลังกาย
ด้วย ชมรมผู้สูงอายุต�ำบล........... มีความประสงค์จะจัดท�ำโครงการ ..........................................
ลดเสี
่ยงโรคเรื้อรัง
..................................................ในปี
งบประมาณ .................. โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ...................................... เป็นเงิน ................. บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส�ำหรับผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)
หลักการเหตุผล (มีหรือไม่มีก็ได้) ...............................................................................................................
1. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ต�ำบล/เทศบาล.......... ออกก�ำลังกายเพิ่มขึ้น
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2. วิธีด�ำเนินการ
1. ประชุมวางแผนเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกก�ำลังกาย โดยจัดให้มีการอบรมเรื่องออกก�ำลังกาย
ด้วยการเดินหรือปั่นจักรยาน รับสมัครอาสาสมัครแกนน�ำผู้สูงอายุ 2-3 คนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้ท�ำหน้าที่กระตุ้น/ชักจูงและติดตามผู้สูงอายุในชุมชนให้เดินหรือปั่นจักรยานเป็นกลุ่ม ๆ อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที และเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 5 วันหรือมากกว่า อย่างน้อย 6 เดือน
2. ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการให้ ผู ้ สู ง อายุ ท ราบผ่ า นหอกระจายข่ า ว อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ผู้น�ำชุมชน
3. ประชุมชี้แจงโครงการในการประชุมผู้สูงอายุประจ�ำเดือน และรับสมัครอาสาสมัครแกนน�ำ
ผู้สูงอายุเพื่อท�ำหน้าที่กระตุ้น/ชักจูงและติดตามผู้สูงอายุให้ออกก�ำลังด้วยการเดินหรือถีบจักรยานบริเวณ
ย่านที่อยู่อาศัย/ชุมชน
4. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการออกก�ำลังกายด้วยการเดินหรือถีบจักรยาน
โดยวิทยากร
5. อาสาสมัครแกนน�ำผู้สูงอายุนัดหมาย กระตุ้น/ชักจูงและติดตามผู้สูงอายุให้ออกก�ำลังด้วยการ
เดินหรือถีบจักรยานบริเวณย่านที่อยู่อาศัยในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นกลุ่มหรือเดี่ยว ตามอัธยาศัย
ของแต่ละบุคคล โดยเริ่มจากความเป็นไปได้ จากสัปดาห์ละ 1-3 วัน วันละ 15-30 นาที เพิ่มเป็น
สัปดาห์ละ 5 วันหรือมากกว่า ภายใน 3-4 เดือน และคงต่อเนื่อง อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน
ในเดือนที่ 5 และ 6 และต่อเนื่องต่อไป
6. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มี smart phone ติดตั้ง application ส�ำหรับ การเดิน (step counter,
pedometer ฯลฯ) การถีบจักรยาน (bike/cycling app/Endomondo app) เพื่อใช้ในการบันทึกและ
ติตตามการออกก�ำลังของตนเอง ซึ่งสามารถส่งข้อมูลให้กับอาสาสมัครแกนน�ำผ่านทาง smart phone ได้
หรือส่งข้อมูลให้อาสาสมัครแกนน�ำบันทึก
7. อาสาสมัครแกนน�ำผู้สูงอายุจดบันทึกจ�ำนวนผู้สูงอายุที่ออกก�ำลังกายวิธีใดวิธีหนึ่งทุกวัน
8. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกก�ำลังกับวิทยากรในการประชุมผู้สูงอายุประจ�ำเดือน
9. สรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล/เทศบาล.......................
3. กลุ่มเป้าหมาย ................. คน
4. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระหว่างเดือน .................. พ.ศ. ................ ถึง เดือน …………………. พ.ศ. .....................
5. สถานที่ด�ำเนินการ
พื้นที่……………………………………..

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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6. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล ....... จ�ำนวน
.......... บาท  รายละเอียด  ดังนี้
6.1 ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการอบรม/ประชุมแลกเปลี่ยน ........ ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน จ�ำนวน ...... คน ๆ ละ ...... บาท/มื้อ จ�ำนวน ..... มื้อ เป็นเงิน ........... บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ�ำนวน ... คน ๆ ละ ... บาท/มื้อ จ�ำนวน ... มื้อ เป็นเงิน .....  บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ�ำนวน ..... ชั่วโมง ๆ ละ ...... บาท (รวมแลกเปลี่ยนประจ�ำเดือน)  
    เป็นเงิน ........... บาท
6.2 ค่าวัสดุ
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด .... x ….. เมตร ในราคาตารางเมตรละ ...... บาท เป็นเงิน ......... บาท
- ค่าสมุดบันทึก จ�ำนวน .... เล่ม ๆ ละ .... บาท (ส�ำหรับอาสาสมัครแกนน�ำ) เป็นเงิน ........ บาท
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีความสุข
8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้ว โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ ส�ำหรับใช้ในการจ�ำแนกประเภทเท่านั้น)
8.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่ขอรับการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
ชมรมผู้สูงอายุต�ำบล
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน..............................................
		 5. องค์กรหรือกลุ่มประชาชน [ข้อ 10 (2)]
8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
		 2. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การจั ด กระบวนการหรื อ กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ และ
การป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน [ข้อ 10 (2)]
8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก
		 5. กลุ่มผู้สูงอายุ จ�ำนวน .......................... คน
8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
8.4.5 กลุ่มผู้สูงอายุ
		  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
		  5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ค่าบริการ LTC)
การสนับสนุนค่าบริการ LTC ให้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ
หรือสถานบริการ เพื่อจัดบริการสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามชุดสิทธิประโยชน์
การบริการด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ก�ำหนดใน
เอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศฯ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ฯ ได้แบ่ง
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 เคลื่อนไหวได้บ้างและอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง
กลุ่มที่ 2 เหมือนกลุ่มที่ 1 แต่มีภาวะสับสนทางสมอง
กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วย
รุนแรง
กลุ่มที่ 4 เหมือนกลุ่มที่ 3 และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต
โดยการบริการด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในแต่ละกลุ่มจะถูกประเมินและ
วางแผนการดูแลรายบุคคล โดยผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (care manager) หรือ
บุคลากรสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการ LTC จะท�ำหน้าที่อนุมัติโครงการตามแผนการดูแลรายบุคคล
ที่หน่วยจัดบริการเสนอขอรับการสนับสนุน ซึ่งอัตราค่าบริการ LTC เป็นอ�ำนาจดุลพินิจของคณะ
อนุกรรมการ LTC ที่จะพิจารณาให้การสนับสนุนภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ฯ โดยมีลักษณะของการให้
บริการแบบเหมาจ่ายต่อรายต่อปีตามแผนการดูแลรายบุคคล ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายที่มีความเกี่ยวข้อง
เพื่อให้บริการเกิดประโยชน์ทางสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไว้ด้วยแล้ว เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์
ค่าตอบแทนส�ำหรับการให้บริการดูแลที่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น
โดยหน่วยที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุนค่าบริการ LTC ได้แก่ หน่วยบริการ สถานบริการ
ศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน (ศูนย์ฯ ส�ำนักงานก�ำหนดคุณลักษณะตามประกาศส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
คนพิการ พ.ศ. 2560)

ทั้งนี้ ส�ำนักงานได้จัดท�ำขั้นตอนการอนุมัติค่าบริการ LTC ส�ำหรับให้คณะอนุกรรมการ LTC ใช้เป็น
แนวทางประกอบการด�ำเนินงาน โดยสรุปดังนี้

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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ขั้นตอนการอนุมัติค่าบริการ LTC ให้หน่วยจัดบริการ
ผู้รับผิดชอบ

การด�ำเนินงาน

หน่วยจัดบริการ

ให้หน่วยจัดบริการเสนอโครงการจัดบริการดูแล
ระยะยาวฯ และ CP พร้อมค่าบริการเหมาจ่าย
ต่อรายต่อปีตามชุดสิทธิประโยชน์เพื่อเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการ LTC  ให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายรายใหม่และรายเก่า

ระยะเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภายใน 30 วัน - แบบฟอร์มข้อเสนอ
หลังลงทะเบียนใน โครงการฯ
โปรแกรม LTC - แบบฟอร์มสรุป CP

อปท. (คณะอนุกรรมการ LTC)
ไม่อนุมัติ
หน่วยจัดบริการ
ให้คณะอนุกรรมการ LTC
พิจารณาอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่าย
ภายใน 15 วันหลังได้รับ
ตาม CP รวมทั้งจัดท�ำข้อตกลงและโอนงบค่าบริการ
CP จากหน่วยจัดบริการ
ตามชุดสิทธิประโยชน์ให้กับ
หน่วยจัดบริการ
อนุมัติ
- แบบฟอร์มผลการพิจารณาโครงการฯ
- ข้อตกลงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ
หน่วยจัดบริการ
อปท.

หลังจากได้ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ LTC
ให้ อปท. บันทึกผลการพิจารณา CP / วันที่จัดท�ำข้อตกลง
(วันเริ่มให้บริการตาม CP) ในโปรแกรม ฯ

หน่วยจัดบริการให้บริการตาม CP และให้บันทึกรายงานผลการดูแลดังนี้
l ดูแลถึง 9 เดือน ให้บันทึกผลการประเมิน ADL กลุ่มเป้าหมายในโปรแกรมฯ และอปท.
หน่วยจัดบริการ
บันทึกยืนยัน เพื่อขอรับงบประมาณในปีต่อไป
อปท.
l ดูแลครบ 1 ปี ให้รายงานผลต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อทราบผล
การด�ำเนินงาน และบันทึกผลการประเมิน ADL เมื่อครบ 1 ปี เพื่อปิดโครงการในโปรแกรม

ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม Long Term Care ระบบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะ
พึ่งพิง สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ http://ltc.
nhso.go.th/ltc ส�ำหรับตัวอย่างแบบฟอร์มการสนับสนุนโครงการ LTC เพื่อเป็นแนวทางประกอบ
การขอรับสนับสนุนค่าบริการ LTC ในพื้นที่ (รายละเอียดตามภาคผนวก 3 หน้า 126, 129 และ 131)
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LTC

หลักเกณฑ์ในการให้บริการในกรณีพื้นที่มีบุคคลที่มีภาวะพึ่ง ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขการให้บริการ

กรณี พื้ น ที่มีบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งไม่เ ข้ า เงื่ อ นไขการให้ บริ ก าร LTC ให้ ส ามารถสนั บสนุ น
งบประมาณเงินกองทุนฯ ตามข้อ 7 (1) (2) และ (3) มาด�ำเนินงานได้ โดยน�ำชุดสิทธิประโยชน์
การบริการด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมาเทียบเคียงโดยอนุโลม ซึ่งคณะกรรมการกองทุน
จะท�ำหน้าที่อนุมัติโครงการตามที่หน่วยจัดบริการเสนอ (หน่วยงานตามข้อ 10 (1) และ (3)) ทั้งนี้ ศูนย์ฯ
ตามข้อ 10 (3) หากจะเสนอขอรับการสนับสนุนจะต้องมีคุณลักษณะตามประกาศส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
แนวทางเตรียมการรับตรวจจากหน่วยตรวจสอบ
1. อ�ำนาจหน้าที่ของ อปท. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ เช่น กฎหมายจัดตั้ง, พ.ร.บ.แผน,
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. การอนุมัติงบประมาณกองทุนฯ โดยคณะกรรมการกองทุน มีแนวทางการอนุมัติอย่างไร
2.1 น�ำแผนพัฒนาของ อปท. มาเป็นแนวทางการจัดท�ำงบประมาณหรือไม่
2.2 มีที่มารายละเอียดของกิจกรรมที่ชัดเจน
3. การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ตามระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์ ตามประกาศฯ
4. แนวปฏิบัติตามหนังสือซักซ้อมหรือคู่มือปฏิบัติงานฯ
5. การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนยึดหลักตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ข้อ 6 และ
ข้อ 10 ตามความจ�ำเป็น เหมาะสม ประหยัด และไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ทางสุขภาพ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เน้นเห็นผลประโยชน์
โดยรวมที่เกิดขึ้นจริงกับประชาชนในพื้นที่
7. การด�ำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งควรมี
การประเมินผลโครงการประกอบด้วย และมีเอกสารหลักฐานประกอบการชี้แจงหากมีการตรวจสอบ
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นและอ้างอิงหนังสือตอบข้อหารือเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ
หรือกิจกรรมของคณะกรรมการกองทุน ได้จากเว็บไซต์โปรแกรมฯ http://obt.nhso.go.th/obt/faq
หัวข้อหารือกองทุนฯ โดยรวบรวมข้อหารือตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงถือปฏิบัติตามแนวทางตอบ
ข้อหารือดังกล่าว

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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บทที่ 6

วิธีปฏิบัติในการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน
และการกำ�กับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

หลักเกณฑ์ตามข้อ 9 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 ก�ำหนดให้การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การจ่ายเงินของกองทุนฯ และการก�ำกับติดตาม เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
ซึ่งงบค่าบริการ LTC ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับงบกองทุนฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วิธีการรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน
1.1 ให้ อปท. เปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล... / อบต. ...)”  เพื่อรับเงิน
จัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เงินสมทบจาก อปท. และรายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้
รับมาในกิจการของกองทุนฯ เข้าบัญชีดังกล่าว
1.2 ให้ อปท. ที่ได้รับเงินค่าบริการ LTC เปิดบัญชีกับธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล... / อบต. ...) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”
ซึ่งแยกออกจากบัญชีตามข้อ 1.1
1.3 กรณี อปท. ใดมีความจ�ำเป็นไม่สามารถเปิดบัญชีกับธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ ก็สามารถเปิดบัญชี
กับธนาคารอื่นของรัฐได้ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง อปท. กับ สปสช. เพื่อให้เกิดการติดตาม
ข้อมูลทางการเงิน และอปท. จะต้องส่ง statement แจ้งให้ สปสช. ทราบทุกเดือน
1.4 อปท. ที่ได้เปิดบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล... /
อบต. ...)”  และบัญชี “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล... / อบต. ...)” เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง” ไว้แล้วก่อนประกาศฯ พ.ศ. 2561 ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากที่สามารถใช้ต่อเนื่องได้ ไม่
จ�ำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่
1.5 เงินเข้ากองทุนฯ ให้รับเป็น เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติก็ได้ และให้ออกใบเสร็จรับเงิน
ในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามแบบที่ สปสช. ก�ำหนด (ภาคผนวก 3 หน้าที่ 133) ให้แก่
ผู้ช�ำระเงินทุกครั้ง ยกเว้นการรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามที่คณะกรรมการหลักฯ ก�ำหนด ให้ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงใน
การบันทึกบัญชีรายรับ
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1.6 เงินสดที่กองทุนฯ ได้รับไว้ให้น�ำฝากเข้าบัญชี “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล... /
อบต. ...)” ภายในวันที่ได้รับเงิน หากไม่สามารถน�ำเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย น�ำเงินสดจ�ำนวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนฯ
จ�ำนวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และน�ำฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินของ
อปท. แล้วให้น�ำฝากเข้าบัญชีในวันท�ำการถัดไป
1.7 การสมทบเงินจาก อปท. ให้ด�ำเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ (ดูรายละเอียด
การตั้งสมทบในบทที่ 3 หน้าที่ 28) กรณีมีความจ�ำเป็นให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่ สปสช. จ่ายเงิน
สนับสนุน
2. วิธีการจ่ายเงิน
2.1 ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. (นายกเทศมนตรี... / อบต. ...) สั่งจ่ายเงินกองทุนฯ ตามข้อ 7
(1) (2) (3) ตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนฯ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุน
อนุมัติ ซึ่งรวมถึงงบค่าบริการ LTC สั่งจ่ายโดยผู้บริหารสูงสุดของ อปท. ด้วยเช่นกัน ตามโครงการ
ที่คณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติ
2.2 วิธีการจ่าย มีดังนี้
1) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม/ตั๋วแลกเงิน/ธนาณัติ
2) จ่ายทางธนาคาร
3) จ่ายทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนก�ำหนด
2.3 ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. หรือรองผู้บริหารสูงสุดที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย หรือปลัด อปท.
คนใดคนหนึ่ง ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่นคนใดคนหนึ่งที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายไว้จ�ำนวน
2 คน รวมเป็นผู้ลงนาม 2 คน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนฯ ตามโครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการ LTC แล้วแต่กรณี (ดูค�ำอธิบายในบทที่ 2 หน้าที่ 22)
2.4 การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือ
หน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นนั้น
เป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ แต่ต้องมี
หนังสือมอบอ�ำนาจที่ชัดเจน
2.5 การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก
องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ไม่น้อยกว่า 2 คนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน
2.6 การจ่ายเงินกองทุนฯ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบส�ำคัญรับเงิน ตามแบบที่
สปสช. ก�ำหนด (ภาคผนวก 3 หน้าที่ 132 และ 133) หรือหลักฐานการน�ำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนก�ำหนด เก็บไว้เพื่อ
การตรวจสอบ
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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3. ข้อแนะน�ำส�ำหรับเป็นแนวทางประกอบการด�ำเนินงาน
1. การรับเงินเข้ากองทุนฯ ควรออกใบเสร็จรับเงินในนามกองทุนฯ ให้กับผู้ช�ำระเงินทุกครั้ง
ตามแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินที่ สปสช. ก�ำหนด ยกเว้นเงินโอนจาก สปสช. สามารถใช้หลักฐานการโอน
เงินผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีได้เลย และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://
obt.nhso.go.th เลือกเมนูตรวจสอบการโอนเงินจาก สปสช. จะเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานการโอนเงิน
(NHSO Budget ) เลือกรายงานการโอนเงินงบกองทุนฯ โดยสืบค้นตามเขตพื้นที่ จังหวัด และหน่วย
บริการ หรือสืบค้นตามรหัสหน่วยบริการ เลือกปีงบประมาณที่ต้องการทราบ หรือระบุเงื่อนไขตามที่
ต้องการ
2. การรับเงินสมทบจาก อปท. ให้ใช้ส�ำเนาใบน�ำฝากเงินของธนาคารเป็นหลักฐานแล้วออก
ใบเสร็จรับเงินตามข้อ 1 ส่งให้ อปท. ที่เป็นเจ้าของงบประมาณ ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนอาจก�ำหนดให้
มีหลักฐานการรับเงินในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
3. การจ่ายเงินกองทุนฯ จะมีลักษณะการจ่ายตามข้อตกลง หรือสัญญาก็ได้ ซึ่งให้เป็นไปตาม
แนววิธีปฏิบัติของ อปท. เช่น การจ่ายตามข้อตกลง มีลักษณะเป็นการจ่ายล่วงหน้าบางส่วนหรือ
เต็มจ�ำนวน ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรเป็นรายข้อตกลง (จัดท�ำเป็นเงื่อนไขการจ่ายเงิน)
ซึ่งการจ่ายโดยวิธีนี้จะเหมาะสมกับการจ่ายกับโครงการที่ผู้รับผิดชอบต้องมีการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าหรือ
จ่ายขณะท�ำงาน เช่น การรณรงค์งานด้านสุขภาพ การจัดประชุมสัมมนา  เป็นต้น ข้อดีของการจ่ายเงิน
ตามวิธีนี้ คือ ผู้ที่รับผิดชอบโครงการจะต้องเป็นผู้จัดเก็บหลักฐานประกอบการจ่ายต่าง ๆ เพื่อรอ
การตรวจสอบไว้เอง ดังนี้
1) โครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน และประธานกรรมการ
ได้ลงนามอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว
2) แบบบันทึกข้อตกลงยึดตามแบบของ อปท. ซึ่งควรระบุรายละเอียดอันเป็นสาระส�ำคัญ
ในข้อตกลงให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
- รายละเอียดโครงการ เช่น ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ที่อยู่ เป็นต้น
- รายละเอียดงวดเงิน (เงื่อนไขการจ่ายเงิน) ว่ามีการจ่ายอย่างไร กี่งวด งวดละเท่าไร
จ่ายเมื่อไร เช่น
        งวดที่ 1 จ่ายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ … ของเงินทั้งหมดเป็นเงิน … บาท
(...............................) เมื่อมีการลงนามในข้อตกลงแล้ว
         งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่ายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ ... ของเงินทั้งหมดเป็นเงิน
… บาท (...............................) เมื่อผู้รับผิดชอบส่งรายงานผลสรุปตามโครงการทั้งหมด
- งวดงาน เป็นการก�ำหนดการส่งมอบงาน หรือรายงานผลงานที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการพิจารณาการเบิกจ่ายเงิน
- การก�ำหนดหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือติดตามผลการด�ำเนินงาน
- หลักฐานการรับเงินของผู้รับผิดชอบโครงการ
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- หลักฐานการส่งมอบงานหรือรายงานผลการด�ำเนินงาน จัดท�ำหรือส่งตามการก�ำหนด
งวดงาน งวดเงิน
4. การก�ำกับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
1. กรณีผู้มีสิทธิรับเงินกองทุนฯ เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือ
หน่วยงานอื่น
		 1.1 ให้น�ำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการ LTC โดยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่าย
เงินให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ
1.2 เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ
1.3 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน
ตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนฯ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบและ อปท.
เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
1.4 กรณีที่มีเงินเหลือจากการด�ำเนินงาน ให้น�ำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนฯ ยกเว้นเงินสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ (ค่าบริการ LTC) หากด�ำเนินการตามโครงการและแผนการ
ดูแลรายบุคคลแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน
2. กรณีผู้มีสิทธิรับเงินกองทุนฯ เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน
2.1 ให้น�ำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ยกเว้นรายการค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายส�ำหรับบุคคลที่ด�ำเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้เบิกจ่ายในอัตรา
เทียบเคียงตามระเบียบของ อปท. โดยอนุโลม
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส�ำหรับบุคคลที่ด�ำเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม
ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบของ อปท. โดยอนุโลม
2.2 การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทาง
ราชการ หรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
2.3 การจัดหาครุภัณฑ์ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือใบส�ำคัญรับเงินไว้กับรายงานการ
จ่ายเงินตามโครงการ หรือกิจกรรมนั้นด้วย
2.4 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตาม
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติส่งให้กองทุนฯ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบและ อปท. เก็บไว้
เพื่อการตรวจสอบ
2.5 กรณีที่มีเงินเหลือจากการด�ำเนินงาน ให้น�ำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อควรระวังในกรณีที่มีเงินเหลือจากการด�ำเนินงาน หาก อปท. มีการจัดท�ำข้อตกลงหรือสัญญา
กับหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน จะต้องพิจารณาเงื่อนไขตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงหรือสัญญานั้น
ประกอบด้วย
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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บทที่ 7

วิธีปฏิบัติในการจัดทำ�บัญชี และการรายงาน

หลักเกณฑ์ตามข้อ 9 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 ก�ำหนดให้การจัดท�ำบัญชี และการรายงานของ
กองทุนฯ เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งระบุให้ส�ำนักงานก�ำหนดรูปแบบ
การบันทึกบัญชี การจัดท�ำรายงาน สปสช. จึงก�ำหนดรูปแบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ
แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เว็บไซต์ http://obt.nhso.go.th
โดยรวมถึงการบันทึกบัญชีและการรายงานทางการเงินค่าบริการ LTC ในโปรแกรมนี้ด้วย
1. การบันทึกบัญชีผ่านโปรแกรมฯ http://obt.nhso.go.th โดยสรุปเบื้องต้น ดังนี้
1) ให้บันทึกโครงการ หรือกิจกรรม (ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว) เพื่อน�ำมา
เป็นข้อมูลประกอบในบันทึกสมุดเงินสดจ่าย
2) ให้บันทึกยอดเงินคงเหลือยกมา (เป็นยอดสุทธิหลังหักรายการจ่าย/ค้างจ่าย ในปีงบประมาณ
ออกแล้ว)
3) ให้บันทึกสมุดเงินสดรับเมื่อมีรายรับเกิดขึ้น โดยเข้าไปบันทึกรายการในบันทึกสมุดเงินสดรับ
- เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตามข้อ 7 (1))
- เงินสมทบจาก อปท. (ตามข้อ 7 (2))
- รายได้อื่น ๆ (โดยระบุรายการ เช่น ดอกเบี้ย เงินบริจาค) (ตามข้อ 7 (3))
4) ให้บันทึกสมุดเงินสดจ่าย เลือกจากโครงการที่บันทึกไว้เมื่อจะจ่ายเงิน เพื่อน�ำมาสู่
การบันทึกวิธีการจ่ายเงิน และจ�ำนวนเงินที่จ่าย
- จ่ายให้หน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข (ตามข้อ 10 (1))
- จ่ายให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น (ตามข้อ 10 (2))
- จ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก
ในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือ
การพัฒนาและฟื้นฟู คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน (ตามข้อ10 (3))
- จ่ายให้ อปท. (ตามข้อ 10 (4))
- จ่ายกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ (ตามข้อ10 (5)) (ผู้มีสิทธิเสนอจาก 10 (1)
ถึง (3))
5) รายงานทางบัญชีจะถูกประมวลผลโดยโปรแกรมฯ
- รายงานสรุปสถานะการเงิน (ประจ�ำเดือน/ไตรมาส/ปี)
- รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ (ประจ�ำเดือน/ไตรมาส/ปี)
- ทะเบียนคุมสมุดเงินรายรับ (ประจ�ำเดือน/ไตรมาส/ปี)
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- ทะเบียนคุมสมุดเงินรายจ่าย (ประจ�ำเดือน/ไตรมาส/ปี)
- ทะเบียนคุมการจัดท�ำเช็ค/โอนเงิน (ประจ�ำเดือน/ไตรมาส/ปี)
- ทะเบียนคุมเช็คยังไม่ขึ้นเงิน (ประจ�ำเดือน/ไตรมาส/ปี)
- ทะเบียนคุมเงินรับคืนจากโครงการ (ประจ�ำเดือน/ไตรมาส/ปี)
- อื่น ๆ ที่ก�ำหนดเพิ่มเติม
6) เอกสาร/แบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) โปรแกรมฯ สามารถสร้างได้
- บันทึกข้อตกลงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
- ฎีกาเบิกเงิน จากบัญชีเงินกองทุนฯ
- ใบเสร็จรับเงิน กรณีรับเงินเข้ากองทุนฯ
- ใบส�ำคัญรับเงิน กรณีจ่ายเงินออกจากกองทุนฯ ให้กับผู้รับเงินที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน
(โดยสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการลงบันทึกในโปรแกรมฯ http://obt.nhso.go.th ได้จากคู่มือ
การใช้งานโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)
2. รอบระยะเวลาบัญชี
1) รอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีงบประมาณ
2) กรณี อปท. ที่เข้าร่วมด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี (พื้นที่ด�ำเนินงานใหม่ในปีงบประมาณ) ให้เริ่มระบบบัญชี
ณ วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจากกองทุน สปสช. หรือ อปท.
3. การรายงาน
1) อปท. จัดท�ำรายงานสถานะการเงิน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ
ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมฯ http://obt.nhso.go.th
2) อปท. จัดส่งรายงานสถานะการเงิน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ
ของกองทุนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้วให้ สปสช. เขต ทุกไตรมาส โดยให้
จัดส่งภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมฯ http://obt.nhso.go.th
3) ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี อปท. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน รายงานการรับเงิน
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้
เพื่อการตรวจสอบ
4. ข้อแนะส�ำหรับวิธีการรายงานด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม http://obt.nhso.go.th
1) เมื่ อ สิ้ น ไตรมาส ให้ ก ดเลื อ กเมนู ส ่ ง รายงานทางบั ญ ชี โดยเลื อ กส่ ง เป็ น รายไตรมาส
แล้วแนบเอกสารรายงานสรุปสถานะการเงิน และรายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ที่ผ่าน
การลงนามจากคณะกรรมการกองทุน
2) เมื่อสิ้นปี ให้กดปุ่มดาวน์โหลดรายงานประจ�ำปี จะได้เอกสารประกอบด้วยรายงาน
ผลการด�ำเนินงาน รายงานสถานะการเงิน และรายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือแล้วน�ำไป
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน เมื่อผ่านแล้วให้เก็บเอกสารไว้ที่กองทุนฯ ไม่ต้องส่งให้
สปสช. เขต
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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บทที่ 8

การติดตาม และประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ

หลักเกณฑ์ตามข้อ 22 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 เป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์ส�ำหรับให้ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ประสานกับท้องถิ่นจังหวัดในการติดตาม ก�ำกับ ประเมินผล เพื่อเป็น
การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และรายงานให้ ส� ำ นั ก งานทราบ เพื่ อ ให้ ก องทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานกองทุนฯ
ส่ ว นการก� ำ กั บ อาจกระท� ำ ได้ ต ามขั้ น ตอนการสั่ ง การตามระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานนั้ น ๆ
ส� ำ นั ก งานจึ ง จั ด ท� ำ แบบประเมิ น การบริ ห ารจั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ และแบบประเมิ น
การบริ ห ารจั ด การระบบการดู แ ลระยะยาวด้ า นสาธารณสุ ข ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง (LTC)
ส�ำหรับเป็นเกณฑ์การพิจารณาประกอบการติดตาม และประเมินผลกองทุนฯ  ซึ่งคณะกรรมการกองทุน
และทีมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้รูปแบบการประเมินนี้ไว้เป็นขั้นพื้นฐาน และน�ำไปใช้เป็นเกณฑ์
ประกอบการคัดเลือกกองทุนฯ ที่มีการด�ำเนินงานและบริหารจัดการได้ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวนี้สามารถน�ำไป
ปรับให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการของแต่ละพื้นที่ได้
1. กรอบการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้ก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ 4 ด้าน คือ
1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 2) ประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนฯ 3) ประสิทธิผล
การสนับสนุนโครงการ 4) ประสิทธิผลการได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ) รวม 100 คะแนน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ชื่อกองทุน …………………………………………………………..…............................
อ�ำเภอ …..........................……………. จังหวัด …………………………………….
วันที่ประเมิน ......................... เดือน ............................................... พ.ศ. 25 .............
ค�ำชี้แจง
1. มิติการประเมิน เป็นแบบประเมินตนเอง ประเมินโดยคณะกรรมการกองทุน และ
การประเมินจากทีมประเมิน
2. น�ำหลักคิด I-A-O-V มาใช้ประกอบการพิจารณาประเมิน
Input
ประสิทธิภาพ   1;ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ
Action
ประสิทธิภาพ   2;ประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนฯ
Output ประสิทธิผล   1;ประสิทธิผลการสนับสนุนโครงการ
Value
ประสิทธิผล   2;ประสิทธิผลการได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ)
หลักเกณฑ์การให้คะแนนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ก�ำหนดเกณฑ์
การพิจารณา 4 ด้าน
รวม 100 คะแนน [น�้ำหนัก] ดังนี้ (ในแต่ละปีอาจมีการปรับค่าคะแนน)
1. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 30 คะแนน
2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารเงินจ่ายกองทุนฯ 20 คะแนน
3. ด้านประสิทธิผลการสนับสนุนโครงการ 25 คะแนน
4. ด้านประสิทธิผลการได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ) 25 คะแนน

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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คะแนน
คะแนน
เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/
หมวดประเมิน
หัวข้อประเมิน
จากการ
เต็ม
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเมิน
1. การบริหาร 1.1 มีการจัดท�ำและอนุมัติแผนการเงิน 8
1. มีการจัดท�ำแผน 2 คะแนน
จัดการงาน
ประจ�ำปี/โครงการ/กิจกรรม ภายใน
2. มีการอนุมัติแผน 2 คะแนน
กองทุนฯ
31 ธันวาคม ตามวงเงินประมาณการ
3. อนุมัติแผนภายใน 31 ธันวาคม ของ
I : Input
รายรับและหรือเงินคงเหลือ
ปีงบประมาณนั้น 2 คะแนน
- โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4. แผนสอดคล้องวัตถุประสงค์ของกอง
ของกองทุนฯ
ทุน (ครอบคลุมฯ ส่งเสริม
ป้องกันฯ ฟื้นฟูฯ รักษาฯ) 2 คะแนน

1. จากรายงาน
การประชุม
กก.กองทุน
2. แผน/
โครงการ/
กิจกรรม

1.2 มี ก ารเห็ น ชอบรายงานการเงิ น
และบันทึกรายงานผ่านโปรแกรม
กองทุนต�ำบล ทุกไตรมาส

6

1. บันทึกข้อมูลการเงินในโปรแกรม และ
print เสนอ กก.กองทุนเห็นชอบ
1 คะแนน
2. ลงนามในรายงานครบถ้วนและสแกน
แนบ File ส่งผ่านหน้าเว็บไซต์ 1 คะแนน
3. ส่งรายงานครบ 4 ไตรมาส (เอกสาร
แนบมาข้อ 2) 2 คะแนน
4. ผู้รายงานการเงินที่ในที่ประชุม
กรรมการกองทุนฯ เป็นหัวหน้า
หน่ ว ยงานคลั ง หรื อ จนท.หน่ ว ยงานคลั ง
หรือ อนุฯ กก./คทง.การเงินฯ ของกอง
ทุน 2 คะแนน

1.3 เอกสาร/หลักฐานการเบิกจ่าย
จ่ายเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
1.3.1 โดยการสุ่มตรวจเอกสาร

8

แฟ้ ม เอกสาร
โดยสุ่มตรวจ เอกสารจ�ำนวน 3 โครงการ การเงิน
ซึ่งประกอบด้วย
1) โครงการ 2) รายงานการประชุมที่
กก.อนุมัติ 3) บันทึกข้อตกลง 4) ฎีกา
เบิกจ่าย 5) ใบส�ำคัญ
รับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
1. มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน
    6 คะแนน
2. มีหลักฐานไม่ครบทุกรายงาน   
    2 คะแนน
3. ไม่มีหลักฐาน 0 คะแนน

1.3.2 กองทุนมีเอกสารเบิกจ่ายการเงิน
ในหมวดบริหารจัดการกองทุนฯ 10 (4)
ครบถ้วนถูกต้อง

(6)

(2)

8
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แหล่งข้อมูล

1. จากรายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
กองทุน
2. รายงาน
3. โปรแกรม

ตรวจสอบฎีกาทุกฎีกา หมวด 10 (4)
แฟ้ ม เอกสาร
1. มี เ อกสาร หลั ก ฐาน ครบถ้ ว น การเงิน
ถูกต้องทุกฎีกา 2 คะแนน
2. มีเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน หรือ
ไม่ถูกต้อง 0 คะแนน

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

คะแนน
คะแนน
เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/
หมวดประเมิน
หัวข้อประเมิน
จากการ
เต็ม
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเมิน
1.4 การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม (4)
ครบถ้วนถูกต้อง 4 คะแนน
1.4.1 การได้ ม าซึ่ ง การคั ด เลื อ ก
ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 0 คะแนน
กรรมการและปฏิ บั ติ ง านตามบทบาท
หน้าที่ตามประกาศ
พ.ศ. 2561 4 คะแนน
1.4.2 มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพ/องค์ (2)
มีแผนและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนา
ความรู ้ คณะกรรมการกองทุ น ฯ/
ศักยภาพฯ คณะกก. กองทุนฯ  2 คะแนน
อนุกรรมการ/คณะท�ำงาน (ใช้งบบริหาร
จัดการ 10 (4) 2 คะแนน
(2)
มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย
1.4.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(อย่างน้อย 3 ช่องทาง) 2 คะแนน
เชิงรุก เผยแพร่ผลงาน การท�ำงานกอง
1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทุนฯ 2 คะแนน
   1 คะแนน
(1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2. มีการเผยแพร่ผลงาน/งานวิชาการ  
(2) เผยแพร่ผลงาน/งานวิชาการ
   1 คะแนน
รวมคะแนนด้านที่ 1
30
2. การบริหาร
เงินกองทุนฯ
A : Action

2.1 มีการเบิกจ่ายเงินกองทุน
ให้หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณเป็น
ไปตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ
(สอดคล้องตามประกาศฯ)

4

2.2 อัตราการการเบิกเงินกองทุนใน
ปีงบประมาณ (รวมเงินคงเหลือ)
ณ สิ้นไตรมาส 4

6

2.3 มีการสมทบเงินของ อปท.
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1. มี ก ารเบิ ก จ่ า ยเป็ น ไปตามแผน/
โครงการ มากกว่า 90% 4 คะแนน
2. มี ก ารเบิ ก จ่ า ยเป็ น ไปตามแผน/
โครงการ  คิดเป็น 70%-89% 3 คะแนน
3. มี ก ารเบิ ก จ่ า ยเป็ น ไปตามแผน/
โครงการ  คิดเป็น 60%-69% 2 คะแนน
4. มี ก ารเบิ ก จ่ า ยเป็ น ไปตามแผน/
โครงการ  คิดเป็น 50%-59% 1 คะแนน
5. มี ก ารเบิ ก จ่ า ยเป็ น ไปตามแผน/
โครงการ คิดเป็น 0%-49% 0 คะแนน
1. การเบิ ก จ่ า ยเป็ น ไปตามแผนงาน
โครงการไตรมาส 1-ไตรมาส 2 ตั้งแต่
20% ขึ้นไป 2 คะแนน
2. การเบิ ก จ่ า ยเป็ น ไปตามแผนงาน
โครงการไตรมาส 3 ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
2 คะแนน
3. การเบิ ก จ่ า ยเป็ น ไปตามแผนงาน
โครงการไตรมาส 4 ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
2 คะแนน
1. สมทบภายในไตรมาส 1 ได้ 6 คะแนน
2. สมทบภายในไตรมาส 2   4 คะแนน
3. สมทบภายในไตรมาส 3   3 คะแนน
4. สมทบภายในไตรมาส 4   1 คะแนน

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

แหล่งข้อมูล
พิจารณา
องค์ประกอบ
ตามประกาศ
พ.ศ. 2561
ข้อ 12
แผนการใช้เงิน
ตามหมวด
ข้อ 10(4)
จากป้าย
ประชาสัมพันธ์/
วิทยุท้องถิ่น/
หอกระจายข่าว/
สื่อท้องถิ่น/
สื่อออนไลน์
ช่องทางต่าง ๆ
ข้อมูลเว็บไซต์
1. รายงาน
2. โปรแกรม

ข้อมูล เว็บไซต์
1. รายงาน
2. โปรแกรม

ข้อมูลเว็บไซต์
1. รายงาน
2. โปรแกรม

61

หมวดประเมิน

หัวข้อประเมิน
2.4 มีระบบบัญชีของกองทุน
(ตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด)
รวมคะแนนด้านที่ 2

3. การสนับสนุน 3.1 มี ก ารจั ด ท� ำ แผนงาน/โครงการ
โครงการ
อย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มในการดู แ ลสุ ข ภาพ
O : Output ประชาชนในพื้นที่
   3.1.1 มีการจัดท�ำแผนงาน/โครงการ
อย่างมีส่วนร่วม 8 กลุ่ม
ได้แก่
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มวัยท�ำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

   3.1.2 โครงการในแผนงาน ได้ รั บ
อนุมัติและจ่ายเงินให้ด�ำเนินการครบทุก
โครงการ
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คะแนน
คะแนน
เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/
จากการ
แหล่งข้อมูล
เต็ม
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเมิน
4
1. มีครบถ้วนและถูกต้อง 4 คะแนน
2. มี ไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ ง 2
คะแนน
3. ไม่มีการจัดท�ำบัญชี 0 คะแนน
20
12
(6)

(6)

- มี ก ระบวนการโดยประชาชนมี ส ่ ว น
ร่ ว มได้ ม าซึ่ ง แผนงาน/โครงการจั ด
บริการสาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ทั้ง 7-8 กลุ่ม 6 คะแนน
- มี ก ระบวนการโดยประชาชนมี ส ่ ว น
ร่ ว มได้ ม าซึ่ ง แผนงาน/โครงการจั ด
บริการสาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุม 5-6 กลุ่มเป้าหมาย 4 คะแนน
- มี ก ระบวนการโดยประชาชนมี ส ่ ว น
ร่ ว มได้ ม าซึ่ ง แผนงาน/โครงการจั ด
บริการ
สาธารณสุ ข ให้ กั บ กลุ ่ ม เป้ า หมาย
ครอบคลุม 3-4 กลุ่มเป้าหมาย 2 คะแนน
- มีแผนงาน แต่ไม่มีกระบวนการมีส่วน
ร่วม 1 คะแนน  
- ไม่มีแผนงาน 0 คะแนน
- โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและ
จ่ายเงินให้ด�ำเนินการครบทุกโครงการ
(ร้อยละ 100) 6 คะแนน
- โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและ
จ่ายเงินให้ด�ำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 ของโครงการทั้งหมด   4 คะแนน
- โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและ
จ่ายเงินให้ด�ำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของโครงการทั้งหมด 2 คะแนน
- โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและ
จ่ายเงินให้ด�ำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 ของโครงการทั้งหมด 1 คะแนน
- ไม่มีโครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติ
และจ่ายเงิน 0 คะแนน

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

1. จากรายงาน
การประชุม
กก.กองทุน
2. รายงาน
3. โปรแกรม

คะแนน
คะแนน
เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/
หมวดประเมิน
หัวข้อประเมิน
จากการ
แหล่งข้อมูล
เต็ม
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเมิน
3.2 มีการสรุปผลงานโครงการ พร้อม 13
- มี ส รุ ป ผลงานโครงการและปรากฏ
รายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการ
ในรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
กองทุนฯ ภายในสิ้นปีงบประมาณ
ครบทุ ก โครงการได้ 1 3 คะแนน
(สิ่งส่งมอบ)
- มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏ
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ได้ 10 คะแนน
- มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏ
ในรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้ 7 คะแนน
- มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏ
ในรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ได้ 5 คะแนน
- มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏ
ในรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 30 ได้ 3 คะแนน  
- ไม่มีการรายงานสรุปผล ได้ 0 คะแนน
รวมคะแนนด้านที่ 3
25
4. การได้รับ
ประโยชน์
เชิงรูปธรรม
(ทางสุขภาพ)
V : Value

4.1 มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึง
ความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับบริการสาธารณสุข 8 กลุ่ม
ตามโปรแกรม คือ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มวัยท�ำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
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- โครงการที่ด�ำเนินการสามารถแก้ไข
ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
ครอบคลุม 8 กลุ่มเป้าหมาย 10 คะแนน
- โครงการที่ด�ำเนินการสามารถแก้ไข
ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
ครอบคลุม 5-7 กลุ่มเป้าหมาย 7 คะแนน
- โครงการที่ด�ำเนินการสามารถแก้ไข
ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
ครอบคลุม 1-4 กลุ่มเป้าหมาย 5 คะแนน
- ไม่มีการด�ำเนินโครงการ 0 คะแนน

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

1. จากรายงาน
การประชุม
กก.กองทุน
2. รายงาน
3. โปรแกรม
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คะแนน
คะแนน
เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/
หมวดประเมิน
หัวข้อประเมิน
จากการ
แหล่งข้อมูล
เต็ม
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเมิน
4.2 มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไข 15
- มีผลงานเด่น/นวตกรรมที่แก้ไขปัญหา
ปัญหาสุขภาพพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย
สุขภาพพื้นที่จ�ำนวน 3 เรื่อง 15 คะแนน
(เน้นผลงานที่ครอบคลุม)
- มีผลงานเด่น/นวตกรรมที่แก้ไขปัญหา
สุขภาพพื้นที่จ�ำนวน 2 เรื่อง 13 คะแนน
- มีผลงานเด่น/นวตกรรมที่แก้ไขปัญหา
สุขภาพพื้นที่จ�ำนวน 1 เรื่อง 10 คะแนน
- ไม่มีผลงานเด่น/นวัตกรรม แต่แก้ไข
ปัญหาสุขภาพพื้นที่ได้ ครบตามกลุ่มเป้า
หมาย 7 คะแนน
- ไม่ มี ผ ลงานเด่ น /นวั ต กรรม แก้ ไ ข
ปัญหาสุขภาพพื้นที่ได้ แต่ไม่ครบตาม
กลุ่มเป้าหมาย 5 คะแนน
รวมคะแนนด้านที่ 4

25

คะแนนรวม 4 กิจกรรม

100

คะแนน

Grade A+

90-100 คะแนน  = กองทุนที่มีศักยภาพสูง สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้

Grade A

70-89   คะแนน  = กองทุนที่มีศักยภาพดี

Grade B

50-69   คะแนน  = กองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง

Grade C

0-49     คะแนน  = กองทุนที่ยังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา

ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการกองทุนฯ (ประเมินตนเอง) / ทีมประเมิน (ภายนอก) .................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

ผู้ประเมิน
ลงชื่อ............................................................
  (                                                )
ลงชื่อ............................................................
  (                                                )
ลงชื่อ............................................................
  (                                                )
ลงชื่อ............................................................
  (                                                )
ลงชื่อ............................................................
  (                                                )
วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. 25...........
ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนรับทราบผลการประเมิน
ลงชื่อ.....................................................................
(                                                    )
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (อบต./เทศบาล)
..........................................................................................
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. 25………..
2. กรอบการประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ได้ก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ 5 ด้าน คือ 1) ระบบข้อมูล 2) การบริหารจัดการ
3) การจัดบริการ/การเข้าถึงบริการ 4) การก�ำกับติดตาม 5) การมีส่วนร่วมในพื้นที่ รวม 100 คะแนน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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แบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
ชื่อกองทุน …………………………………………………………..…............................
อ�ำเภอ …..........................……………. จังหวัด …………………………………….
วันที่ประเมิน ......................... เดือน ............................................... พ.ศ. 25 .............
หลักเกณฑ์การให้คะแนนการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณา 5 ด้าน รวม 100 คะแนน [น�้ำหนัก]
ดังนี้
1. ระบบข้อมูล (4 ข้อ) 15 คะแนน
2. การบริหารจัดการ (2 ข้อ) 20 คะแนน
3. การจัดบริการ/การเข้าถึงบริการ (5 ข้อ) 30 คะแนน
4. การก�ำกับติดตาม (5 ข้อ) 20 คะแนน
5. การมีส่วนร่วมในพื้นที่ (3 ข้อ) 15 คะแนน
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

คะแนน
คะแนน
เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์
หมวดประเมิน
หัวข้อประเมิน
จากการ
เต็ม
การให้คะแนน
ประเมิน
1. ระบบข้อมูล 1.1. มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุทั้งหมดที่ใน 4
- มีทะเบียนผู้สูงอายุที่เก็บไว้ในพื้นที่
ผู้สูงอายุ
พื้นที่ (กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง)
(อาจเป็นรูปแบบเอกสาร หรือ
ที่เก็บไว้ในพื้นที่
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือในรูปแบบ
- ข้อมูลพื้นฐานของสถานะสุขภาพ
โปรแกรม
(รายได้ อาชีพ คนดูแล)
- ข้อมูลสถานะทางสุขภาพ
(การเจ็บป่วยทั้งหมด ADL อัตรา
การป่วย และข้อมูลการคัดกรองสุขภาพ)
1.2. มีระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง(กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง) ที่บันทึก
ในโปรแกรมเพื่อการจัดสรรงบ LTC

5

- ข้อมูลผู้สูงอายุตามโปรแกรม

1.3. มีข้อมูลบุคลากร
1) ผู้รับผิดชอบงาน LTC ของ อปท.
(ตามประกาศใหม่)
2) CM (Care Manager) (อาจเป็น
ของ อปท. หรือเป็นของหน่วยจัดบริการ
ที่มาช่วยปฏิบัติงาน)
3) CG (Care Giver)
4) อนุ LTC/คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
5) หรืออาจมีคณะกรรมการอื่นในพื้นที่
ที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
กองทุน

3

1. ระบบทะเบียนหรือข้อมูลในโปรแกรม
2. ค�ำสั่งแต่งตั้ง
1) CM
2) CG  
3) อนุ LTC/คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต

1.4 มีระบบข้อมูลของหน่วยจัดบริการ
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศฯ
- หน่วยบริการ
- สถานบริการ
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

3

- ข้อมูลการขึ้นทะเบียนของหน่วย
จัดบริการในระบบหลักประกัน เป็นไป
ตามประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ฯ
ของ สปสช.

รวมคะแนนด้านที่ 1

15

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

แหล่งข้อมูล

67

คะแนน
คะแนน
เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์
หมวดประเมิน
หัวข้อประเมิน
จากการ
แหล่งข้อมูล
เต็ม
การให้คะแนน
ประเมิน
2. การบริ ห าร 2.1 อปท. โอนงบให้หน่วยจัดบริการ 8
1. มี CP ตามจ�ำนวนงบประมาณที่ได้รับ
จัดการ
ภายใน 45 วัน หลังจากที่หน่วยบริการ
การจัดสรร
บันทึกข้อมูลในระบบการลงทะเบียน
2. มีการจัดประชุมอนุ LTC เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ CP
3. ข้อตกลงระหว่างหน่วยจัดบริการกับ
อปท. และเอกสารประกอบการโอนงบ
ประมาณ
2.2 กองทุน LTC มีข้อมูลที่บันทึกผ่าน 6
- ข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรม
ระบบโปรแกรมเพื่ อ รั บ การจั ด สรรงบ
ประมาณต่อเนื่องในปีถัดไป
2.3 อปท. มีแผนการดูแล LTC บรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

6

รวมคะแนนด้านที่ 2

20

3. การจัดบริการ 3.1 ผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองและ
/เข้าถึงบริการ ประเมิน ADL

9

- แบบคัดกรองและประเมิน ADL ราย
บุ ค คล และสรุ ปรายงานการคั ด กรอง
และประเมิน ADL หรือ เอกสารเพื่อ
เป็ น หลั ก ฐานแสดงการคั ด กรองและ
ประเมิน ADL

3.2 หน่วยจัดบริการ ที่ได้รับการโอน
งบประมาณมีการจัดท�ำ CP

4

- CP รายบุคคลครอบคลุมผู้สูงอายุ

3.3 ผู้สูงอายุได้รับบริการดูแลตาม CP

4

3.4 สัดส่วนของ CM/CG เป็นไป
ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

4

- แบบบันทึกการปฏิบัติงานของ CM/
สหวิชาชีพ และ CG
- เอกสารการมอบหมายงานในการดูแล
ผู้สูงอายุ ของ CM/CG

3.5 มีนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย

9

รวมคะแนนด้านที่ 3

30
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- แผนพัฒนาท้องถิ่น

- สิ่งประดิษฐ์ เอกสารรายงานการวิจัย
หรืองานวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

คะแนน
คะแนน
เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์
หมวดประเมิน
หัวข้อประเมิน
จากการ
แหล่งข้อมูล
เต็ม
การให้คะแนน
ประเมิน
4. การก�ำกับ 4.1 CM มีการติดตามการด�ำเนินงาน 4
1. แบบบันทึกการก�ำกับการดูแลตาม
ติดตาม
ของ CG ให้เป็นไปตาม CP
CP ของ CM
2. ผลการปฏิบัติงานของ CG ตาม CP
โดยการควบคุมก�ำกับของ CM
4.2 คณะอนุ ก รรมการ LTC มี ก าร
ประเมินความพึงพอใจของผู้จัดบริการ
และผู้รับบริการ

4

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

4.3 สรุปผลการด�ำเนินงานการดูแลผู้สูง
อายุ LTC

4

- รายงานผลการด�ำเนินงาน

4.4 อนุ LTC มีการติดตามประเมินผล
ผลการด�ำเนินงาน LTC

4

- มีแผน /ผลการก�ำกับติดตาม
พร้อมเอกสารประกอบ

4.5 กองทุน LTC มีการจัดท�ำระบบบัญชี
การเงิน

4

1. เอกสารประกอบการเบิ ก จ่ า ย
(โครงการ /ข้อตกลง /ใบเสร็จ ใบส�ำคัญ
รับเงินของหน่วยจัดบริการที่ขอรับเงิน)
2. หนังสือแจ้งการโอนเงินจาก สปสช.

รวมคะแนนด้านที่ 4

20

5. การมีส่วนร่วม 5.1 มีทีมสหวิชาชีพ / CM / CG /ญาติ
ในพื้นที่
ผู้สูงอายุในการร่วมดูแลกลุ่มเป้าหมาย
ตามสภาพปัญหา

5

1. แผนการดูแลตาม CP
2. แบบบันทึกการดูแลด้านสุขภาพและ
บริการด้านสังคม (กรมอนามัย)

5.2 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีส่วนร่วมใน
การดูแลกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุก
มิติตามสภาพปัญหา

5

5.3 มีการจัดบริการให้กับผู้ที่มี
ภาวะพึ่งพิงกลุ่มอื่น นอกกลุ่มเป้าหมาย
LTC

5

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน และ
แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. รายงานประชุม
3. เอกสาร ภาพถ่ายกิจกรรมภาพ
ที่เกี่ยวข้อง
- แผนงานโครงการดูแล /รายงานผู้ที่มี
ภาวะพึ่งพิงสิทธิอื่นที่ได้รับการดูแล

รวมคะแนนด้านที่ 5

15

คะแนนรวม 5 กิจกรรม

100

คะแนน

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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ความเห็นเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการ LTC (ประเมินตนเอง) / ทีมประเมิน (ภายนอก) ..................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ผู้ประเมิน
ลงชื่อ............................................................
  (                                                )
ลงชื่อ............................................................
  (                                                )
ลงชื่อ............................................................
  (                                                )
ลงชื่อ............................................................
  (                                                )
ลงชื่อ............................................................
  (                                                )
วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. 25...........
ตัวแทนคณะอนุกรรมการฯ รับทราบผลการประเมิน
ลงชื่อ.....................................................................
(                                                    )
ประธานอนุกรรมการฯ (อบต./เทศบาล)
.......................................................................................
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. 25………..
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

ภาคผนวก 1

ประกาศ ระเบียบ ที่ส�ำคัญ
ป ระกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 2561
 	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561
 	ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ พ.ศ. 2561
 	ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้ประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนฯ พ.ศ. 2557
 	ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2559
 	ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. 2560


คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
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ภาคผนวก 2

ข้อตกลง บันทึก หนังสือ ประกอบการด�ำเนินงาน
บ ันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ และสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 	บันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการจัด
ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) แบบ
บูรณาการในพื้นที่
 	ข้อตกลงการด�ำเนินงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานและงบประมาณเรื่องการจัดระบบ
การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) แบบบูรณา
การของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
 	หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ มท 0810.5/ว 3230 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
 	ข้ อ ตกลงด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั น เพื่ อ สนั บ สนุ น ระบบข้ อ มู ล และรายงานการดู แ ลระยะยาวด้ า น
สาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ปี พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก 3

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง เอกสารในการด�ำเนินงาน
ข้อตกลงการด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 	ข้อตกลงการด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ กรณีเข้าร่วมด�ำเนินงาน
การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่

ตัวอย่างแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

แบบฟอร์มโครงการจัดบริการฯ (Long Term Care)

ข้อตกลงการจัดบริการฯ (Long Term Care)

แบบขอเบิกเงินจัดบริการฯ (Long Term Care) จากกองทุนฯ ให้หน่วยจัดบริการ (แบบฎีกา)

ใบส�ำคัญรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน
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แบบฎีกา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ...............................
เลขที่ ......manual..............		 				วันที่จัดท�ำ........... manual..........
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น						
			
ตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ชื่อ อปท.).............auto...............
ได้อนุมัติโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แผนการดูแลรายบุคคล และค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคล
ส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง ให้แก่ (ชื่อหน่วยจัดบริการ).............. auto....................................................... จ�ำนวน ..... auto.........บาท
(...................auto....................................บาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็น ................ auto..........งวด ดังนี้
		 งวดที่ 1 เป็นเงินจ�ำนวน........ auto............. บาท (....................auto.........................บาทถ้วน)
		 งวดที่ 2 เป็นเงินจ�ำนวน........ auto............ บาท (.....................auto........................บาทถ้วน)
ในการนี้ (ชื่อหน่วยจัดบริการ)................................................................................มีความประสงค์จะขอเบิกเงิน งวดที่ ..............
จ�ำนวน.............. บาท (..........................บาทถ้วน) เพื่อน�ำไปด�ำเนินการตามโครงการฯและแผนการดูแลรายบุคคลดังกล่าว พร้อมนี้ได้
แนบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการขอเบิกเงิน จ�ำนวน.... manual.....ฉบับ มาให้พิจารณาด้วยแล้ว ทั้งนี้ในการรับเงิน (ระบุชื่อ)..........
………………………..manual.................................................................................. จะเป็นผู้รับเงิน				
								
ลงชือ่ ........................................................ผูข้ อเบิก (ผูไ้ ด้รบั มอบหมาย)
									
(.....................................................)
				
ต�ำแหน่ง......................................................................
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง และได้ตรวจสอบแล้วมีเงิน
คงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
จ�ำนวน …… auto ……….. บาท (..........auto..........บาทถ้วน)
ลงชื่อ ............................................ผู้ตรวจสอบ (ผู้ได้รับมอบหมาย)
(................................................................)
ต�ำแหน่ง…………………............……………………………..
วันที่ ..............................................................................

เรียน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นควรให้เบิกจ่าย งวดที่… auto …………
จ�ำนวน ........ auto.................. บาท (................auto..........บาทถ้วน)
ลงชื่อ .................................................................
(................................................................)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง/ผู้ได้รับมอบหมาย
วันที่ ..............................................................................

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จ�ำนวน ……… auto …………….. บาท (............auto..........บาทถ้วน
ลงชื่อ ......................................................................
(.............................................................................)
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่..............................................................................................

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จ�ำนวน ……… auto …………….. บาท (............auto..........บาทถ้วน)

จ่ายเป็น ∆ เช็คขีดคร่อม/ตั๋วแลกเงิน/ธนาณัติ
∆ ทางธนาคาร
ธนาคาร ..................................... บัญชีเลขที่ .........................................................
เลขที่เช็ค .............................. ลงวันที่ ....................................................................
จ�ำนวนเงิน ............................. บาท (..........................................................)
จ่ายให้ (ชื่อผู้รับเงิน) ..............................................................................................

ผู้มีอ�ำนาจลงนามในใบถอน/เช็คธนาคาร

ลงชื่อ ......................................................................
(.............................................................................)
ผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่ ..............................................................................

ลงชื่อ .............................................. ผู้มีอ�ำนาจลงนาม (กลุ่มหนึ่ง)
(........................................................................)
ลงชื่อ .............................................. ผู้มีอ�ำนาจลงนาม (กลุ่มสอง)
(........................................................................)

หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ได้รับเงินจ�ำนวน ……… auto ……….. บาท (............auto..........บาทถ้วน)
ชื่อ ...................................................................... ผู้รับเงิน (1)
(.............................................................................)
ต�ำแหน่ง .............................................................
วันที่ ..............................................................................

ได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วจ�ำนวน … auto .. บาท (.........auto...บาทถ้วน)
ลงชื่อ ...................................................................... ผู้จ่ายเงิน
(.............................................................................)
ต�ำแหน่ง .............................................................
วันที่ ..............................................................................

หมายเหตุ (1) ให้แนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้รับเงิน /ใบมอบอ�ำนาจพร้อมหลักฐานประกอบ
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