
นางสาวมนัสชนก ณ มงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานระบบหลักประกันสุขภาพ 

สปสช. เขต 1 เชียงใหม่

แนวทางการด าเนินการ
กองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เขต 1 เชียงใหม่

ปีงบประมาณ 2564



2

แนวทางการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



1

ท้องถ่ินสมทบงบประมาณ เข้ากองทุนฯ  ๒๕๖๔ 
ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์๒๕๖๔  โดยใช้อตัราส่วนการสมทบ ตามข้อท่ี ๘ แห่งประกาศฯ 

พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีไม่ได้สมทบงบประมาณ ปีใดกต็ามท้องถ่ินจะต้องสมทบ ในปีปัจจบุนัรวมกบัปีท่ี
ไม่ได้สมทบ

กรณี อปท. ใดมีเงินกองทนุฯ คงเหลือมากกว่าสองเท่าของรายรบัของกองทนุฯ ตามข้อ ๒๓ แห่งประกาศฯ พ.ศ.
๒๕๖๑  สปสช.งดการจดัสรรเงินจากกองทุน สปสช. และ อปท. งดการสมทบเงิน

ในปีงบประมาณนัน้ได้ 
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ต้องบันทึกแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมประจ าปี ๒๕๖๔
ลงในเว็ปไซต์ http://tobt.nhso.go.th 

ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม



คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ควรพิจารณาอนุมัติโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ปี ๒๕๖๔

ให้แล้วเสร็จก่อน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
3

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการในประเดน็พฒันาการและโภชนาการ
ของเดก็ ในกลุ่มเดก็เลก็และเดก็ก่อนวยัเรียน(กลุ่มเป้าหมายท่ี ๒ กิจกรรมท่ี ๒.๕ การ
ส่งเสริมพฒันาการตามวยั/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์/
โภชนาการ)

สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจดัท าโครงการในประเดน็เร่ืองโรคเร้ือรัง 
ไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหวัใจและสมอง โรคถุงลม
โป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดนัโลหิตสูง และโรคอว้นลงพงุ



มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย3

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมให้ใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายทีค่ณะกรรมการบริหารกองทุนฯอนุมตัิ
ตามกรอบข้อ 10

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมใด เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
กองทุนไม่ควรอนุมัตแิผนงานหรือโครงการหรือกจิกรรมใน
ลกัษณะการศึกษาดูงาน



ต้องเป็นไปในลักษณะการสร้างเสรมิสุขภาพ การป้องกัน
โรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรกัษาพยาบาลระดับ

ปฐมภูมิเชิงรุก ไม่ใช่ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
3

โครงการ/กจิกรรมต้องมาจากแผนสุขภาพชุมชนหรือปัญหาความ
ต้องการด้านสุขภาพของประชาชน  ไม่ใช่เป็นลกัษณะเร่งรัดการ
เบิกจ่ายโดยขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน

งบประมาณของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ควรใช้จ่ายเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุนฯ
ให้หมดภายในวนัที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 



การด าเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณของกองทุน ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓    
ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรอืพื้นที่ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 
๒๕๖๑ เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
จ่ายเงิน การจัดท าบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

3

กรณมีีเงนิเหลือจากการด าเนินงานให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนฯ โดยเร็ว

เม่ือเสร็จส้ินโครงการ ให้ผู้ด าเนินงานจดัท ารายงานผลการด าเนินงานส่ง
ให้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถิน่หรือพืน้ทีเ่พ่ือให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบและให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกบ็ไว้เพ่ือการตรวจสอบ



ติดตามก ากับการด าเนินการโครงการที่ขอรับการสนับสนุน3

ไม่ควรอนุมติัแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นงานประจ าของหน่วยงาน
และมีงบประมาณรองรับอยูแ่ลว้ แต่ถา้เป็นงานประจ าท่ีด าเนินการเพื่อให้
เกิดการเขา้ถึงบริการใหค้วามครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมายมากหรือทัว่ถึง
ข้ึนหรือเป็นการแกไ้ขปัญหาเร่ืองสุขภาพท่ีส าคญัของกลุ่มเป้าหมายหรือใน
สถานการณ์โรคระบาดหรือภยัพิบติัแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่มี
งบประมาณ กอ็าจด าเนินการไดโ้ดยถือวา่เป็นการซ ้าเสริมเพื่อประโยชน์
ดา้นสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีหรือทอ้งถ่ิน
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กรณีที่กองทุนฯ ได้จ่ายเงินโดยจ่ายเป็นเช็ค
ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน 

ต้องก าชับให้ผู้มีสิทธิรับเงินน าเช็คไปขึ้นเงิน
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนีไ้ม่ควรจ่ายเงินล่วงหน้าเกนิ ๑๕ วนั 



5

ควรดาวน์โหลดโครงการตัวอย่างที่ สปสช.จัดท าขึ้น
เพื่อให้กองทุนฯ น าไปเป็นแนวทาง

ในการด าเนินโครงการ 

http://obt.nhso.go.th



12แนวทางการใช้งบประมาณของกองทุน ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
นั้น กองทุน ฯ ควรมีก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์ สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชนและ           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงาน
ด้านงบประมาณ การเสนอแผนงาน
หรือโครงการหรือกิจกรรม โดยอาจ
ใช้งบประมาณตามกรอบข้อ ๑๐ (๔) 

เร่งรัด ควรมี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรมหลักกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับ 
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี

อาศัย
แนวทางการวางแผนการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทาง   ทั้งระยะเวลาการ
จัดท าแผนและการอนุมัติแผน

6



ตย.ปฏิทินการด าเนินงาน
ครั้งที่ สาระการประชุม หมายเหตุ 

๑ - สรุปผลการด าเนินการในรอบป ที่ผ่านมา 
- สรุปและรายงานการเงิน ตรมาส ๔ ของป งบประมาณท่ีผ่านมา 
- อนุมัติแผนการเงินประจ าป งบประมาณ 

ตุลาคม-พ  จิกายน 

  - อนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจ าป งบประมาณ ธันวาคม 
  - รายงานการเงิน/ติดตามความก้าวหน้าโครงการ  ตรมาส ๑ 

- อนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจ าป งบประมาณ 
- ประเมินผลการด าเนินงานกองทุน  เพื่อหาโอกาสพัฒนา 

มกราคม 

๔ - รายงานการเงิน/ติดตามความก้าวหน้าโครงการ  ตรมาส   
- ปรับแผนการเงินประจ าป งบประมาณ 

เม ายน 

  - รายงานการเงิน/ติดตามความก้าวหน้าโครงการ  ตรมาส   กรก าคม 
  - เตรียมจัดท าสรุปผลการด าเนินการในรอบป งบประมาณ 

- ประเมินผลการด าเนินงานกองทุน  
กันยายน 
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การจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน/รายงานการรับเงิน/การจ่ายเงินและเงิน
คงเหลือ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ 

ผ่านทางโปรแกรมทุกไตรมาส รายงานประจ าปีภายในเดือนธันวาคมของทกุปี

http://obt.nhso.go.th



ชดุสิทธิประโยชน์เพ่ือรบัการสนับสนุนเงินจากกองทนุสขุภาพต าบล

ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของ
กองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่



การรบัทนุ หน่วยงานรบัทนุ ขอบเขต เง่ือนไข
**10(1) คลนิิกแพทย ์ทนัตแพทย(์สถานบรกิาร) 

เอกชน รพช./รพ.สต./สาธารณสุขอ าเภอ
อปท.(กอง/สว่นสาธารณสขุ/ศนูยบ์รกิาร สธ.)

สรา้งเสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค  ฟ้ืนฟู และ
รกัษาพยาบาลปฐมภมูเิชงิรกุ

ครภุณัฑไ์ม่จ ากดั

**10(2) กลุ่มชาวบา้น(5คน ไมจ่ดทะเบยีน)/ชมรม/
มลูนิธ ิ/หน่วยงานอื่น(สนง.ไมต่อ้งอยูใ่นนพืน้ที)่

กระบวนการ หรอื กจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ
และป้องกนัโรค

วสัดุทีม่ลีกัษณะครภุณัฑไ์ม่
เกนิ 10,000 บาท/โครงการ

10(3) ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ /กองการศกึษา
ศนูยพ์ฒันาผูส้งูอายุ/คนพกิาร /กองสวสัดฯิ

สรา้งเสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค ฟ้ืนฟู และ
รกัษาพยาบาลปฐมภมูเิชงิรกุ

ครภุณัฑไ์ม่จ ากดั

10(4) อปท.แต่งตัง้ จนท.มาบรหิารงานทัว่ไป
(สนง.เลขานุการกองทุน)

บรหิารกองทุนในหม้ปีระสทิธภิาพ
กองทุนต าบล= 15% ของรายรบัปีนัน้(7วรรคหนึ่ง)
กองทุนต าบล และ LTC=20%รายรบัปีนัน้(7วรรคหนึ่ง)
ไมไ่ดร้บัจดัสรรเงนิ ตามขอ้ 23 ตัง้เทา่กบัปีทีผ่า่นมา

โครงการบรหิาร

1 ไมเ่อาเขา้ อปท.
เบกิทุกครัง้ทีม่ปีระชุม/ท ากจิกรรม

ไมท่ า e-GP

**10(5) หน่วยงาน/กลุ่ม/องคก์รทีพ่รอ้มเช่น อสม. ทมี
สบืสวนสอบสวนโรคของต าบล (SSRT)

แกปั้ญหาสาธารณสุข ภยัพบิตั ิเบือ้งตน้
1.ระบุจ านวนเงนิและประเภทการในช ้หน่วยงานทีจ่ะเขยีน
โครงการ
2.โอนกอ่นเกดิภยัพบิตั ิหรอืเบกิอยา่งรวดเรว็ตอนเกดิ
ปัญหา โดยนายกฯลงนาม

กนั 5-10%
ผูว้า่ฯไมต่อ้งประกาศ
ครภุณัฑเ์งือ่นไขตาม

หน่วยงานทขีอ (ทรพัยส์นิเป็น
ของหน่วยงานรบัทุน



ตย.แผนโครงการประจ าปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล........

10(1) 10(2) 10(3) 10(4) 10(5) รวมเงิน

600,000 400,000 400,000 110,000 200,000 1,710,000

โครงการตามแผนการเงินประจ าปี  10(5)

ล ำดบั โครงกำร หน่วยงำน งบประมำณ

1 โครงการแกปั้ญหาโรคมาลาเรียและไขเ้ลือดออกครบวงจร รพ.สต..../ทีม SSRT 100,000

2. โครงการแกปั้ญหาโรคระบาดจากน ้าท่วม ส านกังานปลดั 50,000

3 โครงการแกปั้ญหาผลกระทบเบ้ืองตน้จากควนัไฟอินโดนีเซีย กองสาธารณสุข 30,000

4 โครงการแกปั้ญหามือเทา้ปากระบาด ศพด. 20,000



ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม

• ค่าอาหารกลางวนั และเคร่ืองด่ืม(ใน/นอกพืน้ท่ี)

• ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

• ค่าสมนาคณุวิทยากร 600 บาท/ชม.

• ค่าเช่าสถานท่ี เคร่ืองเสียง เป็นต้น

• ค่าพาหนะหรือชดเชยน ้ามนัเช้ือเพลิง

• ค่าวสัดแุละครภุณัฑ์

• ค่าจ้างเหมา(พ่นยงุ)……..

• ค่าตอบแทนนอกเวลา

• ค่าบริการทางการแพทย(์ตรวจ...x…บาท)

ประชมุอบรม ลงปฏิบตัการพืน้ท่ี

✓ ✓(ทัง้วนั)

✓ ✓

✓ (-)

✓(ถ้ามี) (-)

(-) ✓

✓ ✓

(-) ✓

(-) ✓

แนบก าหนดการ



การก ากับติดตาม
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่



ช่องทางการติดตามผลการด าเนินงานกองทนุ

www.localfund-cmi.info

ติดต่อประสานงาน
นางสาวมนัสชนก ณ มงคล

08-5041-4847



CEO Founder

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

อาคารส านักงาน ปร ณีย์เขต   ชั้น   เลขที่   ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ๐ ๐๐

โทร ัพท์  ๐    ๘      โทรสาร  ๐    ๘    ๔


