
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
พ.ศ.2561 

สมชาย ละอองพันธ์ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 



กลไกร่วมระหว่างสปสช.กับกลไกทางสุขภาพ 

กองสุขภาพต าบล 

ต าบลจัดการสุขภาพ 

ชุมชนเข้มแข็ง ไทยเข้มแข็ง หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

เขต 

จังหวัด/อ าเภอ 

ต าบล 

• เขตบริการสุขภาพ 12 
• สปสช.เขต/ อปสข.  
• กขป.(คณะกรรมการเขตสุขภาพภาค
ประชาชน) 

• พชจ. 
• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 

• กองทุนสุขภาพต าบล 
• ต าบลจัดการสุขภาพ 



แนวทางการท างานพัฒนากองทุนสุขภาพต าบลเขต 12 สงขลา ปี 62 

ระบบโปรแกรม-เอกสาร

เดมิส่งผลตอ่การท างาน

กองทุนและการตดิตาม 

ระบบโปรแกรมบรหิารกองทุน

สุขภาพต าบลภาคใต ้

www.localfund.happynetwork.

org 

ระบบพีเ่ลีย้งประจ า

กองทุนต าบล 

ใหค้ าปรกึษากองทุน ชว่ยท าแผนสุขภาพ ปรบั

โครงการ 

กองทุนสุขภาพต าบล บรหิาร

ผ่านเว็บไซต ์

TOR พีเ่ลีย้งสนบัสนุน

กองทุนต าบล 



นิยามส าคัญ ข้อ ๔ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  หมายความว่ า องค์การบริหารส่ วนต าบล ตามกฎหมายว่ าด้ วย 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ที่ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ แต่ไม่ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกัน โรค การฟื้ นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ เชิ งรุ ก 
ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต  

การจัดบริการสาธารณสุข หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก และการป้องกันโรค รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ  

 

 

 



นิยามส าคัญ ข้อ ๔(ต่อ) 
สถานบริการ หมายความว่า สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

หน่วยบริการ หมายความว่า หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

หน่วยงานสาธารณสุข หมายความว่า หน่วยงานที่มภีารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็นสถาน
บริการหรือหน่วยบริการ  

หน่วยงานอื่น  หมายความว่า หน่วยงานทีม่ิได้มภีารกิจด้านการสาธารณสุข  

องค์กรหรือกลุ่มประชาชน หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชน หรือบุคคล 
ที่มีการรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไร ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ก็ได้ 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  หมายความว่า ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่าสิบเอ็ดคะแนน หรือ
ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานก าหนด 
 

 
 



การบริการสาธารณสุขส าหรบัผู้สงูอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง หมายความว่า การบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ที่บ้านหรือชุมชน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ  

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หมายความว่า ศูนย์ซ่ึงด าเนินงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน  

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการอบรม 
ตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ส านักงานก าหนด 

ส านักงาน หมายความว่า ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

 



คุณสมบัติของ อปท.ที่จะเข้าร่วม 

ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

(๑) มีความประสงค์เข้าร่วมด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

(๒) มีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณ 
 



ค าส ัง่จากอปท.(หนงัสอืตรา

ครุฑ) แตง่ต ัง้ จนท.

รบัผดิชอบงานกองทุน 
กองสาธารณสุข/ส านกัปลดั 

บรหิารท ัว่ไป 

กองคลงั พสัดุ รบัผดิชอบงาน

บญัช ีพสัดุ 

ส านกัปลดั งานแผนกองทุน

และงบประมาณ 

ตวัอย่างหนงัสอืแตง่ต ัง้ในคูม่อื

แบบฟอรม์จากเวบ็กองทุน

สุขภาพต าบล

(www.localfund.happynetwo

rk.org) 

http://www.localfund.happynetwork.org/
http://www.localfund.happynetwork.org/


ข้อ ๗ เงินหรือทรัพย์สินในกองทนุหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย  

(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(๒) เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

นอกจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตาม (๑) แล้ว ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ความเหมาะสม ซึ่งได้แสดงความจ านงเข้าร่วมและส านักงาน
เห็นชอบ ได้รับเงินเพิ่มจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตใินส่วนค่าบริการสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องสมทบเงิน หรือค่าบริการอื่น ตามที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาตกิ าหนด  

 



ข้อ ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ในอัตราร้อยละของเงินที่
ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๗ (๑) ดังต่อไปนี้  

(๑) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน ต่ า
กว่า ๖ ล้านบาท   

(๒) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน 
ตั้งแต่ ๖ ถึง ๒๐ ล้านบาท   

(๓) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน สูง
กว่า ๒๐ ล้านบาท   

**บังคับใช้ในปีงบประมาณ 2563** 

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

เงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถใช้ในปีงบประมาณถัด ๆ ไปได้ 

 



รา่งประกาศขอ้ 10 หลกัเกณฑก์ารบรหิาร
กองทุนฯ พ.ศ.2561 

ก าหนดดงันี ้

เงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ใหใ้ชจ้่ายเพือ่สนับสนุน
หรอืส่งเสรมิเป็นค่าใชจ้่าย ตามแผนงาน หรอืโครงการ 
หรอืกจิกรรมทีค่ณะกรรมการกองทุนอนุมตั ิ 

อนุมัติ  ค่าใช้จ่าย 
          เงื่อนเวลาท างาน(ระยะเวลาท างาน 
ควรเป็นไปตามปีงบประมาณ แต่ไม่ห้ามให้ท างาน
ข้ามปีงบประมาณก็ได้ ส่งสรุปผลงาน เอกสาร
การเงิน ภายหลังเสร็จงาน 1 เดือน 

คณะกรรมการมีอ านาจทาง

ปกครอง/ออกค าส ัง่ทางปกครอง

(อนุมตั/ิไม่อนุมตั)ิ 
-ประชุมตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย

( ม า ก ก ว่ า ค รึ่ ง ข อ ง จ า น ว น

กรรมการ เชน่ ม ีก.ก. 15คน ตอ้ง

ประชุมอย่างน้อย 8 คน อนุมตัิ

โครงการเสยีงเกนิกึง่หน่ึง) 

-โ ค ร ง ก า ร ที่ ท า ก่ อ น 

คณะกรรมการอนุมตั ิ

ไม่ผ่านกรรมการ โครงการมชิอบ 

เป็นโมฆะ 



















ข้อ ๑๑ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิงตามข้อ ๗ วรรคสอง ให้สนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ เพื่อจัดบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้าน
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ก าหนดในเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้าย
ประกาศนี้ ทั้งนี้ตามโครงการที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะ
ยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอนุมัติ  
กรณีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง และใช้ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมาเทียบเคียงโดยอนุโลม ทั้งนี้ตามโครงการที่
คณะกรรมการกองทุนอนุมัต ิ

 







ข้อ ๑๓ ให้กรรมการตามข้อ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปี  
นับแต่วันที่ออกค าส่ังแต่งตั้ง 

เม่ือครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการข้ึนใหม่ ให้กรรมการ 
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกข้ึนใหม่ 
เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง  

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการประเภท
เดียวกันแทนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการนั้นว่างลง ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนดในข้อ 
๑๒ วรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ 
ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และในการนี้ 
ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๑๒ (๓) ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนที่
ว่าง ให้ประชุมคณะกรรมการกองทุนด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

 



ข้อ ๑๔ กรรมการตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจาก
ต าแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในท้องถ่ินหรือพืน้ที่อื่น 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ไดก้ระท า 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์
ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ 
ในท้องถิ่น  
(๘) ขาดประชุมสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม  
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  
 

 



ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามขอ้ ๑๐ 

(๓) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศน้ี 

(๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถ่ินสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

(๕) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข 
ของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
ตามประกาศน้ี หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย   

 
 





ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งชื่อ “คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง” ประกอบด้วย  

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

 



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

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

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

ข้อ ๒๑ ให้กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และคณะท างาน ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น 

ให้บุคคลภายนอก และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้ง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ที่เข้าร่วมประชุม มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในการประชุม ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินของข้อ ๑๐ (๔)  

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้ 
 



• ข้อ ๒๒ เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ประสานกับท้องถิ่นจังหวัดในการติดตาม ก ากับ 
ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ส านักงานทราบ 

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

การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณนั้น กรณีค่าใช้จ่าย 
เพื่อการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๑๐ (๔) ให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวงเงิน
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา  

 



ข้อ ๒๔ ให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะท างาน แนวทางปฏิบัติ 
และการด าเนินงานต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นคณะกรรมการกองทุน 
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน เป็นแนวทางปฏิบัติและการด าเนินงานต่อเนื่องตามประกาศนี้  

ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ และคณะท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในต าแหน่งต่อไปได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับจาก
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๑๒ ต่อไป  

ข้อ ๒๕ การด าเนินงานใดตามประกาศนี้ หากยังไม่มี กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่จะก าหนดขึ้นตาม
ประกาศนี้ ให้ใช้ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๖ ให้เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัย
ชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 



เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ….  

 หมวด ๑ 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชีและรายงาน 

ของกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 

๑. การรับเงิน และการเก็บรกัษาเงินกองทุนหลักประกนัสขุภาพ 

 ๑.๑ บรรดาเงินรายรับเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ให้น าส่งเข้าบัญชีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ที่เปิดบัญชี กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อ
บัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ...(ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)”  

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินตามข้อ ๗ วรรคสอง เปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
...(ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง” แยกออกจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตามวรรคหนึ่ง  

 กรณีที่มีความจ าเป็นไม่อาจเปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ได้ ให้เปิดบัญชีกับธนาคารของรัฐอ่ืนได้ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 ทั้งนี้ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วแต่กรณี  

 



๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติก็ได้ และให้
ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบท่ีส านักงานก าหนด ให้แก่ผู้ช าระเงินทุก
ครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด โดยให้ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคาร 
เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ 

 ๑.๓ เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ ให้น าฝากเข้าบัญชีตาม ๑.๑ ภายในวันที่ได้รับเงิน 
หากไม่สามารถน าเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย  
น าเงินสดจ านวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวนเงิน ปิด
ผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และน าฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แล้วให้น าฝากเข้าบัญชีในวันท าการถัดไป 

 ๑.๔ การสมทบเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการโดยเร็วเม่ือเร่ิมต้นปีงบประมาณ 
กรณีมีความจ าเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่ส านักงานจ่ายเงินสนับสนุน 

 



๒. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 ๒.๑ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้วแต่กรณี  
ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สั่งจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพนัน้ 
ๆ ทั้งนี้ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแล
ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

  ๒.๒ วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๑ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ 

๒.๒.๒ จ่ายทางธนาคาร 

๒.๒.๓ จ่ายทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

๒.๓ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองผู้บริหารสูงสุดที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายหรือปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คนใดคนหนึ่ง ลงนามร่วมกับพนักงานสว่นท้องถิ่น คนใดคนหนึ่งที่ผู้บริหารสูงสุด
มอบหมายไว้จ านวนสองคน รวมเป็นผู้ลงนามสองคน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามโครงการ
หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แล้วแต่กรณ ี

 



๒.๔ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วย 
งานอื่น ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นนั้น เป็นผู้รับเงิน  
หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ต้องมี
หนังสือมอบอ านาจที่ชัดเจน 

 ๒.๕ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก
องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ไม่น้อยกว่าสองคนข้ึนไปเป็นผู้รับเงิน 

 ๒.๖ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญ 
รับเงิน ตามแบบที่ส านักงานก าหนด หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน  
หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ 



๓. การจัดท าบัญชีและรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 ๓.๑ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามรูปแบบที่ส านักงานก าหนด  

 ๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปีงบประมาณ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่างรอบระยะเวลา
บัญชี ให้เริ่มระบบบัญชี ณ วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือองค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

 ๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การ
จ่ายเงิน และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศหรือระบบอื่น และจัดส่งรายงานผลการ
ด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ผ่านความ
เห็นชอบ 
จากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่ง
ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่ส านักงานก าหนด  

 ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ 
 



หมวด ๒  

การก ากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

 ๔. กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น  

 ๔.๑ เม่ือได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ทั้งนี้ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ 

 ๔.๒ เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ 

๔.๓ เม่ือเสร็จส้ินโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตามโครงการ หรือกิจกรรมท่ี
ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ 

๔.๔ กรณีที่มีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เว้นแต่เงินสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  
หากด าเนินการตามโครงการและแผนการดูแลรายบุคคลแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน 

 



๕. กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน  

๕.๑ เมื่อได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนลักประกันสุขภาพ ภายใต้
โครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ เว้นแต่รายการค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้  
ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้

๕.๑.๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลที่ด าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้
เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม 

๕.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับบุคคลที่ด าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอนุโลม  

๕.๒ การจัดซ้ือจัดจ้างตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ  
หรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง 

๕.๓ การจัดหาครุภัณฑ์ ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินไว้กับรายงานการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย 

๕.๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตามโครงการ หรือกิจกรรมที่
ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ 

๕.๕ กรณีที่มีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

 





 หมวด ๓  

ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ 

  

๖. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ 
คณะท างาน และบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่
เกิน ๘๐๐ บาท  

๖.๒ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ 
บาท   

๖.๓ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับคณะท างาน ไม่เกินครั้งละ ๒๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๔๐๐ 
บาท 

๖.๔ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับบุคคลภายนอกซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน  
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เท่ากับกรรมการ หรืออนุกรรมการ  
หรือคณะท างาน แล้วแต่กรณี 

 



๗. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพที่เข้าประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้
เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะท างาน แล้วแต่กรณี 

๘. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ ที่ปรึกษา 
อนุกรรมการ คณะท างาน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้
เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของประธาน
กรรมการ 

 


