
พรบ.หลักประกันสุขภาพฯ ปี พ.ศ. 2545 

                          มาตรา 47 “เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสนับสนุน
และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดหลักเกณฑ์  เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินงาน และบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายกองทุน” 

- เป็นหน่วยงานของรัฐ (ที่มิใช่ส่วนราชการ) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
จึงเป็นองค์กรมหาชนที่จัดตั้งกฎหมายเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ ประกาศ  
ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออก หรือตราขึ้น โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาตินั้น โดยหลักย่อมเป็น “กฎ” และมีสภาพบังคับ 
กับ กระบวนการด าเนินงานต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
/ อปท. 

สปสช. 

ก าหนดหลักเกณฑ์ 

ประกาศ 

กฎ 

นายธีระศักดิ์   โฆษคุณวุฒิ (ป.อั๋น)   
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 



มาตรา 47 
พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น/พื้นที่ 

กองทุนต าบล 

สปสช. จัดสรรให้ 45 บาท/ประชากร 

เงินสมทบ อปท. ตามหลักเกณฑ์ก าหนด 

คณะกรรมการกองทุน 

อนุกรรมการช่วยงาน 3 คน 

ธกส. ธกส. 

ผู้มีอ านาจลงนามชุดเดียวกัน 

นายก   รองนายก   ปลัด พนักงาน อปท. 

2 คน 

ลงนาม 2 คน 

กองทุน Long Term Care 

สปสช. จัดสรร @ 5,000 บาท/คน 
(ผส. (ADL ≤ 11 คะแนน) 
อปท. ไม่ต้องสมทบเงิน 

LTC ท างานโดย 

อนุ LTC 

โรงพยาบาล รพ.สต. ศูนย์ LTC หรือ หรือ 

นายธีระศักดิ์   โฆษคุณวุฒิ (ป.อั๋น)   
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 
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ฐานอ านาจ 

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ 
พ.ศ. 2545 

มาตรา 18 มาตรา 47 

(4) ก าหนดหลักเกณฑ์ 
     การด าเนินงานและ 
     การบริหารจัดการกองทุน 
(8) สนับสนุนและประสาน 
     อปท. และบริหารจัดการ 
(9) สนับสนุนและก าหนด 
     หลักเกณฑ์ภาคประชาชน/ 
     ภาคเอกชนที่ไม่แสวงหา 
     ก าไร 

เพ่ือสร้างหลักประกนัสขุภาพ 
    แห่งชาติให้บุคคลในพื้นที่ 
ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
สนับสนุน และประสาน  
    อปท. เพ่ือให้ด าเนินงาน  
    และบริหารจัดการกองทุน 
ให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทนุ 

มติการประชุมคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

1  ครั้ง 

นายธีระศักดิ์   โฆษคุณวุฒิ (ป.อั๋น)   
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 
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นายธีระศักดิ์   โฆษคุณวุฒิ (ป.อั๋น)   
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 

ความหมาย 
การจัดบริการ สาธารณสุข 

การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง  กิจกรรมใดๆ ที่กระท าต่อบุคคล หรือกระบวนการสร้างเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพ  
  โดยให้บุคคลมีการปฏบิัต ิและพัฒนาสุขภาพ เพ่ือให้บรรลุการมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ 

การป้องกันโรค หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่มุ่งกระท าต่อบุคคล เพื่อไม่ให้เป็นโรค หรือการขจัด หรือยับยั้ง 
  พัฒนาการของโรค และมิให้กลับมาเป็นซ้ าอีก 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หมายถึง การเสริมสร้าง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความบกพร่องของร่างกายและจติใจ 

การรักษาพยาบาล หมายถึง การจัดบริการระดบัปฐมภมูิเชิงรุก ในชุมชนเป็นโครงการพิเศษ นอกเหนือ 
ระดับปฐมภูมิเชิงรุก จากการจัดบริการปกต ิของหน่วยบริการ เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าถึงบริการมากขึ้น  
  และทั่วถึง 

กระบวนการ  หมายถึง การสร้างเสริมสนับสนนุดา้นสขุภาพโดยให้บุคคลมกีารปฏิบตัิและพัฒนาสุขภาพ  
  ตลอดจนการจดัการสิง่แวดล้อม และปัจจยัที่มผีลกระทบตอ่สุขภาพ เพ่ือให้บรรลุการมีสุขภาพ 
  ที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา สามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 

กิจกรรม  หมายถึง การสร้างเสริมสนับสนนุดา้นสขุภาพโดยให้บุคคลมกีารออกก าลงักาย การเคลื่อนไหว
  ร่างกาย กระตุ้นให้ร่างกายท างานมากกว่าภาวะปกต ิการนันทนาการ โดยค านึงถึงความ 
                 เหมาะสม เพศ วัย และหมายรวมถึงการนันทนาการ กิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติด้วยความสมัครใจ 
  เพ่ือสร้างสุขภาพที่ดีแก่ร่างกาย 
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นายธีระศักดิ์   โฆษคุณวุฒิ (ป.อั๋น)   
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 



กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสีย่ง 
 

กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 
 

การบริการจัดการกองทนุ 

กองทุนหลักประกนัสขุภาพ 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสขุภาพฯ 

อปท. 

ด าเนินงาน และ บริหารจัดการ 

สนับสนุน 

หน่วยบริการ 

สถานบริการ 

หน่วยงานสาธารณสุข 

หน่วยงานอื่น 

กลุ่มหรือองค์กรประชาชน 

กระบวนการมีส่วนร่วม 
ตามความพร้อม  
ความเหมาะสม และ 
ความต้องการ 
ของประชาชน 

เข้าถึงบริการ
สาธารณสุข 
ได้อย่างทั่วถึง 
มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มแม่และเด็ก 
 

กลุ่มผู้สูงอายุ 
 

กลุ่มคนพิการ 

(ในพื้นที่หมู่บ้าน / ต าบล) 

อนุมัติ เห็นชอบ 

6 

นายธีระศักดิ์   โฆษคุณวุฒิ (ป.อั๋น)   
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 
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การด าเนินงานโครงการ 

เอกสารแนบท้าย 
หมายเลข 1 

การเงิน/บัญช ี
และการรายงาน 

การก ากับ/ติดตาม 
ค่าตอบแทนการประชุม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 

(กรณีมีเงินคงเหลือ อปท. สามารถใช้ในปีถัดๆ ไปได้) 

นายธีระศักดิ์   โฆษคุณวุฒิ (ป.อั๋น)   
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 
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นายธีระศักดิ์   โฆษคุณวุฒิ (ป.อั๋น)   
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 
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นายธีระศักดิ์   โฆษคุณวุฒิ (ป.อั๋น)   
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 

 
(1) มืออาชีพด้านสาธารณสุข  รพ.  รพ.สต.  อปท. 
     สาธารณสุขอ าเภอ (ครุภัณฑ์ตามความจ าเป็น) 

 

(2)  กลุ่มภาคประชาชน หรือ หน่วยงานอื่นกระบวนการหรือกิจรรม  
      สร้างเสริมสขุภาพ/ป้องกันโรค 
      ครุภัณฑ์ไม่เกิน 10,000 บาท : โครงการ 
      ตกเป็นของผู้ขอโครงการ (องค์กรประชาชน) หน่วยงาน 

(3) ศพด. 
    ศูนย์ผู้สูงอายุ/คนพิการ หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานน้ี 
    (ครุภัณฑ์ตามความจ าเป็น) 

(4) การพัฒนากองทุน ร้อยละ 15% ของเงินรายรับอาจได้อีกไม่เกิน 5%  
     หากท างาน LTC 
     ครุภัณฑ์ตามความจ าเป็น / เก่ียวข้องกับงาน (4) โดยตรง     
     ครุภัณฑ์ตกเป็นของ อปท. 

(5) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 
    ป้องกัน / แก้ไขปัญหา 
    จ าเป็น  เหมาะสม  ทันต่อสถานการณ์ 
    (ครุภัณฑ์ตามความจ าเป็น) 

ประเภท 
หมวดรายจ่าย 

ข้อ 10 



หมวดรายจ่าย / ประเภทรายจ่าย 
งบกองทุนท้องถิ่น 

ข้อ 10 : ประกาศฯ ปี 61 

มืออาชีพด้านสาธารณสุข 

ภาคประชาชน / กลุ่มองค์กร 
หน่วยงานอื่น 

ครุภัณฑ์ ไม่เกิน 
โครงการ : 10,000 บาท 

ศพด. / หน่วยงานรับผิดชอบ 
ศูนย์ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ /  
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายเลขาฯ กองทุน 

โรคระบาด / ภัยพิบัติ 
(แก้ไขปัญหาสาธารณสุข) 

นายธีระศักดิ์  โฆษคุณวุฒิ (ป.อั๋น) 
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 



กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

จังหวัด 
(76 จังหวัด) 

อปท. ทั่วประเทศ 
ทราบ / ถือปฏิบัติ 

ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตราย 
กรณีคณะกรรมการฯ กองทุนต าบล ไม่อาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ 
ให้อ านาจประธานกองทุน มีอ านาจอนุมัติแทนคณะกรรมการฯ ไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ 
ประชาสัมพันธใ์ห้ อปท. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบถึงช่องทางน้ี 
    (หนังสือ สปสช. ที่ 365/8683 ลว. 3 เมษายน 2563 แจ้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
 
 

เพื่อ 
ที่ มท 0819.2/ว1212 
ลว. 20 เมษายน 2563 

แจ้ง แจ้ง 

นายธีระศักดิ์   โฆษคุณวุฒิ (ป.อั๋น)   
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 



ฐานอ านาจการออกประกาศ 
พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ 
มาตรา 18 (4), (8), (9) 
มาตรา 47 
 
 
 
 

อ านาจพื้นฐาน /อ านาจหลัก 
ของการออกประกาศฯ  

ทุกๆ ครั้ง 

มติคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ   
ครั้งที่ 3/2563 

เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2563 
 
 
 
 

นายธีระศักดิ์   โฆษคุณวุฒิ (ป.อั๋น)   
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 



เนื้อหาของประกาศฯ  
ฉบับที่ 3 

มีผลบังคับใช้  
เริ่ม 3 เมษายน 2563 

ให้เพ่ิมข้อความในข้อ 10  
เป็น 10/1 

เพ่ือประโยชน์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
กรณีเกิดการระบาด 
ของโรคติดต่ออันตราย 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
และคณะกรรมการกองทุน 
ไม่อาจอนุมัติค่าใช้จ่าย 
ตามข้อ 10 ได้ทันต่อ
สถานการณ์ 

ให้อ านาจประธานกรรมการ
กองทุน (ตามข้อ 12)  

มีอ านาจอนุมัติโครงการ 
หรือกิจกรรม  

กรณีเกิดการระบาด 
ของโรคติดต่ออันตราย  

(การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุข)  

ได้ตามความจ าเป็น 
ได้ไม่เกิน  

100,000 บาท  
ต่อ 1 โครงการ 

ให้ถือว่าเป็น
โครงการ  

หรือกิจกรรม 
ที่คณะกรรมการ

กองทุน 
อนุมัต ิ

ให้รายงานผล 
การด าเนินงาน

ดังกล่าว 
ให้คณะกรรมการ
กองทุนทราบด้วย 

เลขาธิการ 
สปสช. 

เป็นผู้รักษาการ 
ตามประกาศน้ี 

มีอ านาจวินิจฉัย 
ชี้ขาดปัญหา 
การปฏิบัต ิ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 137 ตอนพิเศษ 77 ง 

ลว. 2 เมษายน 2563 
(หน้า 41) 

นายธีระศักดิ์   โฆษคุณวุฒิ (ป.อั๋น)   
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 



อนุมัติ โครงการ/กิจกรรม ในข้อ 10 
อ านาจครอบคลุมท้ัง 5 วงเล็บ 

กรณีคณะกรรมการกองทุนไม่อาจอนุมัติได้ทันต่อสถานการณ์ 
สาเหตุอาจมาจาก... 

ไม่อาจเรียกประชุม / เชิญประชุม ในสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย 
    จึงไม่ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอันตราย นั้น 

นายธีระศักดิ์   โฆษคุณวุฒิ (ป.อั๋น)   
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 



รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
ภายใต้บริบทกองทุนท้องถิ่น 

ชมรมผู้สูงอายุ 
กลุ่มผู้สูงอายุ 

สร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค 

ผู้สูงอายุ 
ผ่านหน่วยบริการ/ 

สถานบริการ / สสอ. / อปท. 

สร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค 
การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
รักษาระดับปฐมภูมิเชิงรุก 
 
 

ชมรม /กลุ่มภาคประชาชน 
หรือ 

ขอในนามของศูนย์ผู้สูงอายุ/ 
คนพิการ 
อปท.ด าเนินการให้ 

(ของบโครงการ) 

(ประเภทท่ี 1) 

(ประเภทท่ี 2) 

โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมสุขภาพ  
และนันทนาการ 

ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ และคนพิการ  

หรือศูนย์ฯ ชื่ออื่น 

กิจกรรม 
กลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป Long Term Care 

(ประเภทท่ี 3) 

นายธีระศักดิ์  โฆษคุณวุฒิ (ป.อั๋น) 
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 



รายการ งบประมาณ 

- สปสช.สมทบรายหัวประชากร  13,854 
คน ๆ ละ 45 บาท 

623,430.00 

- เทศบาลบ้านหลวงสมทบ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

350,000.00 

รวมยอดเงินปี 2563 973,430.00 

ประมาณการรายรับ ประจ าปี  2563 



แผนงานการเงินประจ าปีงบประมาณ 2563 



ข้อ 67 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  

การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 2547 
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 

ไม่จ าเป็นต้องเป็นของ
กระทรวงมหาดไทย 

ปลดล็อค หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว3526  
ลว. 13 มิถุนายน 2562 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(แจ้งอปท.รับทราบ / ด าเนินการ) 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.5/ว3230 ลว. 10 ตุลาคม 2561  

เรื่อง แจ้งประกาศฯ ปี 61 
(อปท.ทราบและถือปฏิบัติ) 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 942 
ลว. 5 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แจ้งประกาศ สนง. สปสช. ปี 60 

(อปท. ทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง) 

หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.3/46156  
ลว. 4 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หารือการรับเงิน  

และจ่ายเงินให้แก่ศูนย์ฯ 
(ให้เทศบาลฯ ถือปฏิบัติตามประกาศฯ) 

 
 
 

ระบบหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับพื้นที่ / ท้องถิ่น 

 
 

กองทุน LTC 

ส่วนราชการ 
 

กระทรวงพัฒนา
สังคมและม่ันคง 
ของมนุษย์ 
กระทรวง
สาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

ฯลฯ 
หน่วยงานของรัฐ/

หน่วยงานอื่น 
 

สปสช. 
สช. 
คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ 
คณะกรรมการ
กระจายอ านาจฯ 

ฯลฯ 
 
 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

สาระส าคัญของแนวทางกระทรวงมหาดไทย 
ต่อการท างานในภารกิจหน้าที่ ของ อปท. 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ /Long Term Care 

นายธีระศักดิ์   โฆษคุณวุฒิ (ป.อั๋น)   
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 



หนังสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
ตอบข้อหารือ เงินกองทุนมิใชเ่งินรายได้องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

(มท 0808.2/10878 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562) 

เงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เงินรายได้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ
ระเบียบ มท.รับเงินปี 47 

ไม่จ าเป็นต้องวินิจฉัย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ 

นายธีระศักดิ์   โฆษคุณวุฒิ (ป.อ๋ัน)   
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านหลวง 


