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(ร่าง) 

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ 

ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
พ.ศ. …. 

      
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน 
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) (๘) (๙) และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ในการประชุม  
ครั้งที.่.. เมื่อวันที่... คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  
(๑) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗  

(๒) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
หรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

(๓) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  
หรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วย 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล หรือองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ที่ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ แต่ไม่ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
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“กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ เชิงรุก 
ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต  

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

“การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพ และการป้องกันโรค  

“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

“หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้
เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ  

“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุข  

“องค์กรหรือกลุ่มประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชน หรือบุคคล 
ที่มีการรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไร ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ก็ได ้

“ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง” หมายความว่า ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่าสิบเอ็ดคะแนน หรือตาม
เกณฑ์การประเมินที่ส านักงานก าหนด 

“การบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง” หมายความว่า การบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ที่บ้านหรือชุมชน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 
หน่วยบริการ หรือสถานบริการ  

“ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” หมายความว่า ศูนย์ซึ่งด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา
และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน  

“ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง” (Caregiver) หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการอบรม 
ตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ส านักงานก าหนด 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

(๑) มีความประสงค์เข้าร่วมด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที ่

(๒) มีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณ 
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ข้อ ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม 
การจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน องค์กร 
หรือกลุ่มประชาชน เพ่ือให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ข้อ ๗ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย  
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปจีากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(๒) เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) รายได้อ่ืน ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

นอกจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตาม (๑) แล้ว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ความเหมาะสม ซึ่งได้แสดงความจ านงเข้าร่วมและส านักงานเห็นชอบ ได้รับเงิน
เพ่ิมจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องสมทบเงิน หรือค่าบริการอ่ืน ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด  

ข้อ ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ในอัตราร้อยละ
ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๗ (๑) ดังต่อไปนี้  

(๑) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงิน
อุดหนุน ต่ ากว่า ๖ ล้านบาท   

(๒) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงิน
อุดหนุน ตั้งแต่ ๖ ถึง ๒๐ ล้านบาท   

(๓) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงิน
อุดหนุน สูงกว่า ๒๐ ล้านบาท   

ข้อ ๙ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชี  การรายงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ และการก ากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑ 
แนบท้ายประกาศนี้  

เงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถใช้ในปีงบประมาณถัด ๆ ไปได้ 

ข้อ ๑๐ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม 
เป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ 
หรือหน่วยงานสาธารณสุข 

(๒) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกัน
โรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น  
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(๓) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน  

(๔) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ 
วรรคหนึ่งในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพ่ิมตามข้อ ๗ วรรคสอง  
อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ ๕ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้ เป็นทรัพย์สิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

(๕) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ 

กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนตาม (๑) (๓) และ (๕) มีความจ าเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือการจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคล ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาสนับสนุนได้ในวงเงิน 
ตามความจ าเป็น เว้นแต่กรณี (๒) ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ และครุภัณฑ์ 
ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุน  

ข้อ ๑๑ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ตามข้อ ๗ วรรคสอง ให้สนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ 
เพ่ือจัดบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ก าหนดในเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้าย
ประกาศนี ้ทั้งนีต้ามโครงการทีค่ณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงอนุมัต ิ 

กรณีผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 
๗ วรรคหนึ่ง และใช้ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมาเทียบเคียง
โดยอนุโลม ทัง้นี้ตามโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย  
(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               เป็นกรรมการ 
     ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  
     จ านวนสองคน 
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข  เป็นกรรมการ 
     ในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินสองคน 
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่น    เป็นกรรมการ 
     ที่คัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
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(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน  เป็นกรรมการ 
     หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินห้าคน  
(๗) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  เป็นกรรมการ 
     หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี)  
(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๙) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข 
     หรือที่เรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุด 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
(๑๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ของหน่วยงานคลังทีผู่้บริหารสูงสุด 
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

ให้สาธารณสุขอ าเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจ าที่จัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ และท้องถิ่นอ าเภอ
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน 

การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด  
ให้กรรมการตาม (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (๒) 

จ านวนสองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 
เมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออก

ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทราบต่อไป 

ข้อ ๑๓ ให้กรรมการตามข้อ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  
นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการ 
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม ่
เข้ารับหน้าที่ แตต่้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง  

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการนั้นว่างลง ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
ก าหนดในข้อ ๑๒ วรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ ในต าแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่  
ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และในการนี้  
ให้คณะกรรมการกองทนุประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

ในกรณทีีก่รรมการตามข้อ ๑๒ (๓) ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ
แทนที่ว่าง ให้ประชุมคณะกรรมการกองทุนด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
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ข้อ ๑๔ กรรมการตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) นอกจากการพ้นจากต าแหน่ง

ตามวาระแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่อ่ืน 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ 
ในท้องถิ่น  

(๘) ขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๐ 
(๓) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ

ประกาศนี ้
(๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วย

บริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
(๕) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่ เกี่ยวกับงานสาธารณสุข 

ของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงิน

คงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที ่
ตามประกาศนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการกองทุนมอบหมาย   

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งชื่อ “คณะอนุกรรมการสนับสนุน
การจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง” ประกอบด้วย  

(๑) ผู้บริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุด    เป็นประธานอนุกรรมการ  
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
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(๒)  ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวนสองคน    เป็นอนุกรรมการ 
(๓)  หัวหน้าหน่วยบริการประจ าที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น   เป็นอนุกรรมการ 
      หรือผู้แทน 
(๔)  สาธารณสุขอ าเภอหรือผู้แทน      เป็นอนุกรรมการ 
(๕)  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข    เป็นอนุกรรมการ 
      ในท้องถิ่น 
(๖)  ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข     เป็นอนุกรรมการ 
(๗)  ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง     เป็นอนุกรรมการ 
(๘)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เป็นอนุกรรมการ  
          และเลขานุการ 
(๙)  เจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุด      เป็นอนุกรรมการ 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย     และผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๑๙ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง   
มีอ านาจหน้าที่ พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคล
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ  

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ ๒๐ การประชุมของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะพ่ึงพิง คณะอนุกรรมการ คณะท างาน ที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ง ให้น าข้อ ๑๕ มาบังคับใช้ 
โดยอนุโลม  

ข้อ ๒๑ ให้กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และคณะท างาน ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น 

ให้บุคคลภายนอก และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้ง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ที่เข้าร่วมประชุม มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินของข้อ ๑๐ (๔)  

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒๒ เพ่ือให้กองทุนหลักประกันสุขภาพมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ประสานกับท้องถิ่นจังหวัดในการติดตาม 
ก ากับ ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ส านักงานทราบ 

 

ข้อ ๒๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคงเหลือมากกว่าสองเท่า 
ของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ส านักงาน 
อาจงดการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๗ (๑) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งดการสมทบเงินตามข้อ ๗ (๒) ของปีงบประมาณนั้น 



- ๘ - 
การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณนั้น กรณีค่าใช้จ่าย 

เพ่ือการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๑๐ (๔) ให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวงเงิน
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา  

ข้อ ๒๔ ให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
แนวทางปฏิบัติ และการด าเนินงานต่าง  ๆ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เป็นคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะท างาน เป็นแนวทางปฏิบัติและการด าเนินงาน
ต่อเนื่องตามประกาศนี้  

ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ และคณะท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในต าแหน่งต่อไปได้ไม่เกิน 
เก้าสิบวันนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพ่ือให้ได้มา 
ซ่ึงกรรมการตามข้อ ๑๒ ต่อไป  

ข้อ ๒๕ การด าเนินงานใดตามประกาศนี้ หากยังไม่มี กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่จะ
ก าหนดขึ้นตามประกาศนี้ ให้ใช้ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้
โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๖ ให้เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้   
และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ .......................................... 

 

 

 
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
                 ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 


