


ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนฯ 
ไ ด ้ร ับ ความรู ้ ค วาม เข ้า ใ จ  การ ใช ้จ ่า ย

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ของประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันส ุขภาพแห่งชาติฯ รวมทั้งเข้าใจ
หลักการตรวจสอบของสตง.และลดปัญหาการ
ทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ







-ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้อปท. 
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 2557

-ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้อปท. 
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 2561
(1 ตค.61)



• เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุข 
ของหน่วยบริการ สถานบริการ 
หน่วยงานสาธารณสุข 
หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่ม
ประชาชน

• เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุข ได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

วัตถุประสงค์ กองทุนหลักประกันฯ (ข้อ4vข้อ7)

• โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความ
เหมาะสม และความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่น



1. การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ

2. การป้องกันโรค

การจัดบริการสาธารณสุข

•รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรม
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค

3. การฟื้นฟูสมรรถภาพ

4. การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก



-เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้อปท. ด าเนินงานและบริหารกองทุนฯ พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 19 กพ.57

ส่วนที่ 1 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การ
จัดท าบัญชีและรายงานของกองทุนฯ

ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลให้หน่วยรับการสนับสนุนจาก
กองทุนฯ ใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ส่วนที่ 3 ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ



-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภท
และขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559 ลง
วันที่ 7 เมษายน 2559
•การสร้างเสริมสุขภาพ = บริการหรือกิจกรรม ที่ให้โดยตรง แก่
บุคคล ครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างเสริมความตระหนัก
และขีดความสามารถของบุคคลในการดูแลสุขภาพ ของตนเอง
•การป้องกันโรค = บริการหรือกิจกรรม ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ที่ให้โดยตรง แก่บุคคล ครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค



1. การตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพและ
ศักยภาพที่เอื้ออ านวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
2. การสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน า การ
ให้ความรู้ และการสาธิต เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
3. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท าหัตถการ เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
(ไม่รวมการเฝ้าระวังโรค และการป้องกันไม่ให้ผู้ท่ีป่วยมีอาการแทรกซ้อน
หรือการชะลอความรุนแรงของการป่วย)

ขอบเขต การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน



- ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ประกาศ 
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557

ตัวอย่างกิจกรรมบริการสาธารณสุขตาม
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ





•เพื่อให้ อปท. สมทบ 
เงินกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภ า พ ใ น ร ะ ดั บ
ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ พื้ น ที่
อย่างถูกต้อง เป็นไป
ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

•เพื่ อ ให้  อปท .  เบิกจ่ าย
เงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรื อพื้ นที่  เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพภายใต้
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการกองทุน

เป้าหมายการตรวจสอบ



• ก า ร ส ม ท บ เ งิ น ก อ ง ทุ น ฯ 
เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ ของ
คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติและประกาศ 
ข้ อก าหนด  หนั งสื อสั่ ง ก า ร 
หรือไม่

• การบริหารจัดการ เงินกองทุนฯ   
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ต า ม
หลั ก เกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก าหนด

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ เพื่อให้ทราบว่า

• มีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการเงิน และด้านการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ หรือไม่



•ศกึษา หลกัเกณฑ์ และประกาศ ข้อก าหนด หนงัสือสัง่การ ท่ีใช้
กบักองทนุหลกัประกนัสขุภาพ ถือปฏิบตัิ เป็นหลกั

•ตรวจสอบการตั้งงบประมาณสมทบของ อปท. ว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และการจัดท ารายจ่ายงบประมาณประจ าปีและ
จ่ายสมทบ ถูกต้องหรือไม่
• เก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ แต่ละด้าน และวิเคราะห์ว่า 
เบิกจ่ายในแต่ละด้านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้อง คุ้ มค่า 
ประหยัด  เ กิดผลสัมฤท ธ์ิ  มีประสิท ธิภาพ  และบรรลุ
วตัถปุระสงค์ตามท่ีก าหนดหรือไม่





ยึดหลักเกณฑ์ ตาม 

-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้อปท. ด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ข้อ 6 

อบต.ขนาดเล็ก    สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
อบต.ขนาดกลาง  สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
อบต.ใหญ่/เทศบาลต าบล สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

เทศบาลเมือง/นคร/อปท.รูปแบบอื่น สมทบไม่น้อยกว่า 60%



ยึดหลักเกณฑ์ ตาม 

-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้อปท. ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ. 2561 ข้อ 8 (มีผล 1 ตค.62)

รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (ในปีที่ผ่านมา)
รายได้ต่ ากว่า 6 ล้าน  สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
รายได้ตั้งแต่ 6 – 20 ล้าน สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
รายได้สูงกว่า 20 ล้าน สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50



•ตั้ง งปม.สมทบตามอัตราตามประกาศฯของสปสช. ในรายจ่าย
งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน
•จ่ายสมทบภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการสนับสนุน งปม.

จากสปสช.(โดยเร็วเมื่อเริ่มปีงปม)
•คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 8 และแจ้งผลสปสช.เขต

เพื่อออกค าสั่งแต่งตั้ง (ประกาศใหม่ ข้อ 12 ผู้บริหารฯ ออก
ค าสั่ง แล้วแจ้งเขตทราบ)
•ผู้บริหาร อปท.มีอ านาจสั่งจ่ายเงินกองทุน



1. ตั้งงบประมาณ มากกว่าที่ก าหนด บางอปท. ตั้งงปม. ร้อย
ละ  80 – 100  แต่เบิกจ่ายบริหารกองทุนเงินเหลือจ่าย
เป็นจ านวนมาก 

2. จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยอปท.ยังไม่มี
รายได้เกิดขึ้น และสมทบก่อนที่กองทุนได้รับเงินจัดสรร
จากสปสช.





ยึดหลักเกณฑ์ ตาม 

-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้อปท. ด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ข้อ 2, ข้อ 4, ข้อ 7 

-ข้อ 2 ความหมาย เช่น การจัดบริการสาธารณสุข, 
หน่วยงานสาธารณสุข

ข้อ 4 วัตถุประสงค์
ข้อ 7 การใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ที่กระท าได้ 5 ข้อ



ยึดหลักเกณฑ์ ตาม 

-เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้อปท. 
ด าเนินงานและบริหารฯ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 กพ.57

ส่วนที่ 1 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การ
จัดท าบัญชีและรายงานของกองทุนฯ

ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลให้หน่วยรับการสนับสนุนจาก
กองทุนฯ ใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ส่วนที่ 3 ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ



•การเบิกเงินกองทุน ให้ผู้บริหารอปท.หรือปลัดอปท. 
ลงนามร่วมกับพนง.ท้องถิน่ที่ได้รับมอบหมาย รวมผู้
ลงนาม 2 คน (หรือรองผู้บริหารทีร่ับมอบหมาย)
•การเก็บรักษาเงิน หากฝากไม่ทัน ให้น าเงินสดฝากไว้
ในตู้นิรภัยของอปท.
•การจัดท าบัญชีให้แยกระบบบัญชีออกจากระบบ
บัญชีปกติเป็นอีกชุดหนึ่ง



1. การรับเงิน เมื่อรับเงินสมทบจากอปท.บางแห่งใช้บิลเงิน
สดที่ซื้อขายทั่วไปเป็นหลักฐานรับเงิน ไม่ใช่ใบเสร็จตามที่
เอกสารแนบท้ายก าหนด

2. การเก็บรักษาเงิน เมื่อมีเงินสดคงเหลือไม่เก็บรวมไว้ใน
ซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนฯ จ านวนเงิน ปิดผนึก ลง
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบและน าฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่
เก็บรักษาเงินของอปท.



3. การจ่ายเงิน 
-หลักฐานการจ่ายกรณีหน่วยผู้รับการสนับสนุนไม่มี

ใบเสร็จรับเงิน ใช้ใบส าคัญรับเงิน พบว่า ใบส าคัญรับเงินของ
หน่วยผู้รับเงิน มีโลโกของกองทุนฯ

-ฎีกา (ใบเบิก) มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
เช่น ไม่มีบันทึกขอเบิก ไม่มีหนังสือขอเบิกจากหน่วยที่ได้รับการ
สนับสนุน



3. การจ่ายเงิน (ต่อ)
-บางอปท. เบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงการประชุมและเบิก

ค่าอาหารในการประชุม ซึ่งเป็นลักษณะซ้ าซ้อน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3 ให้เบิกค่าตอบแทนในการ
ประชุม

-เบิกค่าตอบแทนในการประชุมเกินสิทธิที่ก าหนด เช่น เบิก
ค่าตอบแทนอนุกรรมการครั้งละ 400 บาท (ก าหนด 300)



4. การบัญชี 
-สิ้นปีรายงานผล ณ 30 กันยายน 25xx ตามบัญชีมีเงิน

คงเหลือ ไม่ตรงกับเงินฝากธนาคาร ไม่มีการกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร

-ทุกสิ้นปีงบประมาณไม่ส่งส าเนาสรุปผลการด าเนินงาน 
รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนฯที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้วให้สตง.ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี





หัวข้อ หลกัการ ข้อพึงระวงั

1. อ ำนำจหน้ำที่
(คณะกรรมกำร)

1. กฎหมายจดัตั้ง
2. พ.ร.บ. หลกัประกนัฯ/อ่ืนฯ

1. หนา้ท่ีโดยตรง
2. ส่งเสริม หรือ สนบัสนุน

2. งบประมำณ (แผนงำน/ 
โครงกำร/ กจิกรรม) 
อนุมตัิโดยคณะกรรมกำร

1. ใชป้ระกาศหลกัประกนัฯ
เป็นแนวทางการจดัท าแผน

2. มีท่ีมาของรายละเอียดของ
กิจกรรม/ราคากลาง ชดัเจน

1. วางแนวทางเพ่ือใหมี้การปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้

2. รายละเอียดของกิจกรรมไม่ชดัเจน หรือไม่ครบถว้น 
3. ไม่ซ ้ าซอ้น

3. กำรเบกิจ่ำยฯ
ระเบียบ / ขอ้บงัคบั/ประกาศฯ/
แนบทา้ยประกาศกองทุนฯ

ถา้ไม่มีระเบียบ / ขอ้บงัคบั/ประกาศ ก าหนดไว ้
ไม่สามารถกระท าได้

4. แนวปฏิบตัิ/ซักซ้อม
หนงัสือเวียน /คู่มือปฏิบติั/ตอบ
ขอ้หารือสปสช.

ถา้มี + เช่ือโดยสุจริต

5. ดุลพนิิจ
1. ชอบดว้ยกฎหมาย(1-4)
2. ตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สีย 

1. ใชเ้ท่าท่ีจ าเป็น  / เหมาะสม / ประหยดั 
2. ไม่เป็นภาระแก่งบประมาณกองทุนเกินสมควร

6. ประโยชน์สำธำรณะ
ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ
ไดรั้บผลประโยชน์โดยรวม

1. ตอ้งไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น หรือผลประโยชน์ขดักนั
2. ตอ้งไม่ใช่เร่ืองปัจเจก หรือความเช่ือ หรือการท าบุญเพ่ือตนเอง

7. โปร่งใส/ตรวจสอบได้
1. ด าเนินการโดยเปิดเผย
2. จดัท าเอกสารเอง

1. ตอ้งมีเอกสาร/หลกัฐานไวป้ระกอบการช้ีแจง/ตรวจสอบ
2. ตอ้งมีการประเมินผลโครงการ/แผนงาน ตามแผน

บัญญัต ิ7 ประการ



หลกักฎหมายมหาชน หลกักฎหมายเอกชน

ประชาชนทัว่ไปจนท.ของรฐัท่ีได้รบัการ
แต่งตัง้ตามกฎหมาย

หลกักำร
จะกระท าการส่ิงใดได้ ต้องมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั
ของทางราชการก าหนดให้
อ านาจไว้เท่านัน้ ( กฎหมาย
จ ากดัสิทธ์ิ )

สามารถกระท าการส่ิง
ใดๆ ได้ทุกอย่าง ถ้าไม่มี
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบัของทางราชการ
ห้ามไว้



7 (1) สนับสนุนและส่งเสริมการจดับริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
• เน้นเรื่อง

1. การสร้างเสริมสุขภาพ

2. การป้องกันโรค

3. การฟื้นฟูสมรรถภาพ

4. การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
เชิงรุก

5. รวมถึงการจัดกระบวนการหรือ
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค

(ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต)

• กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มแม่และเด็ก

2. กลุ่มผู้สูงอายุ

3. กลุ่มคนพิการ

4. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง

5. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่อยู่ในพื้นที่





1. โครงการป่ันจกัรยานชมเมือง (สาย)เพ่ือสขุภาพ

วัตถุประสงค์
-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสมรรถภาพร่างกาย

แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลโรคภัยต่าง ๆ ด้วยการออกก าลังกาย
-เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการขี่จักรยาน
-เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของปชช.ในชุมชนในการขี่จักรยานเพื่อออก

ก าลังกายและส่งเสริมให้ประชาชนมีเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย
-เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

หน่วยงาน องค์กรและคนในชุมชนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน



1. โครงการป่ันจกัรยานชมเมือง (สาย)เพ่ือสขุภาพ (ต่อ)

กลุ่มเป้าหมาย  เยาวชน ปชช. และคณะท างาน รวม 400 คน
งบประมาณ 68,000 บาท 
ผลการตรวจสอบ

-ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 292 คน เป็นคนในพื้นที่ 70 คน 
บุคคลภายนอก 222 คน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ

-กิจกรรมดังกล่าวไมใช่กิจกรรมเพื่อการจัดการบริการสาธารณสุข
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่



2. โครงการกินผกัปลอดสารพิษชีวิตยืนยาว

วัตถุประสงค์  
-เพื่อลดภาวะสารพิษต่าง ๆ / สุขภาพที่ดีชีวียั่งยืน
-เพื่อความตระหนักให้ชุมชนพึงตนเอง รักสามัคคีและอยู่อย่างพอเพียง

งบประมาณ 112,050 บาท
กิจกรรม จัดประกวดโครงการมีการแจกของสมนาคุณเป็นร่ม ของรางวัล
เป็นมอเตอร์สูบน้ ารดผัก และโทรทัศน์สี
ผลการตรวจสอบ ค่าของสมนาคุณผู้สมัครโครงการ (ร่ม 200 คัน) เป็นเงิน 
10,000 บาทและของรางวัลระดับหมู่บ้าน 30 รางวัล เงิน 50,000 บาท
ระดับต าบล 3 รางวัลเงิน 6,000 บาท เป็นรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรมตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค



3. โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนท่ีตรวจคดักรองมะเร็ง

ปากมดลกู

กลุ่มเป้าหมาย  สตรีอายุ  30- 60 ปีงบประมาณ 68,000 บาท 
วัตถุประสงค์ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค้นหาสตรีที่ความเสี่ยง
งบประมาณ 26,850 บาท
ผลการตรวจสอบ

-มีการจ่ายเป็นค่าชุดของรางวัลผู้โชคดี (ผ้าห่ม) จ านวน 20 ผืน 
@200 บาท รวม 4000 บาท เป็นการจัดซื้อที่ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ



4. โครงการแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุเชิงรกุในพ้ืนท่ีโดยกอง

สาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการท า

น ้าหมกัชีวภาพ และ EM Ball

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้และศึกษาวิธีการท าน้ า

หมักชีวภาพ และ EM Ball
2. ส่งเสริมให้มีจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ยั่งยืน ลดปัจจัยเสี่ยงที่

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม   
กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกแกนน าสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ม.1-10 50 คน 
ผู้แทนชุมชน 30 คน วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง 20 คน รวม 100 คน
งบประมาณ 98,000.00 บาท



4. โครงการแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุเชิงรกุฯ กิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบติัการท าน ้าหมกัชีวภาพ และ EM Ball (ต่อ)

ค่าใช้จ่ายที่ก าหนด
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการอบรม 100 คน ๆ ละ 130 

จ านวน 1 วัน  จ านวนเงิน 13,000.00 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชม. จ านวนเงิน 3,000.00 บาท
3. ค่าอุปกรณ์สาธิตการท าน้ าหมักชีวภาพ 30 ชุด ๆ 1900 รวม 57,000
4. ค่าอุปกรณ์สาธิตการท า EM Ball  จ านวน 8,500 บาท
5. ค่าป้าย/เช่าเต้น เครื่องเสียง/วัสดุสนง.และอื่นที่เกี่ยวข้อง 16,500 บาท  



4. โครงการแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุเชิงรกุฯ กิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบติัการท าน ้าหมกัชีวภาพ และ EM Ball (ต่อ)

ค าถาม  โครงการดังกล่าวถือเป็นสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุข หรือไม่

1. การสร้างเสริมสุขภาพ
2. การป้องกันโรค
3. การฟื้นฟูสมรรถภาพ
4. การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค (ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต)



5. โครงการแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุเชิงรกุฯ กิจกรรม

ตรวจสอบคณุภาพน ้าอปุโภค-บริโภค ประจ าปี 2560

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฝ้าระวังน้ าอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ต าบล……
2. เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยของประชาชนจากโรคที่เกิดจากน้ าเป็นสื่อ

กลุ่มเป้าหมาย  
1. น้ าอุปโภค ม.1-3, 5-10 รวมจ านวน  9 จุด 
2. น้ าบริโภค ม.4 จ านวน 1 จุด
งบประมาณ 50,000.00 บาท (ค่าตรวจวิเคราะห์น้ า)



5. โครงการแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุเชิงรกุฯ กิจกรรม

ตรวจสอบคณุภาพน ้าอปุโภค-บริโภค ประจ าปี 2560 (ต่อ)

ตามเช็ค List รายการ
11.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก  11.3.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

11.4.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
11.4.8.1 การส ารวจข้อมลูสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
11.4.8.6 อื่น ระบุ เฝ้าระวังปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค



5. โครงการแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุเชิงรกุฯ กิจกรรม

ตรวจสอบคณุภาพน ้าอปุโภค-บริโภค ประจ าปี 2560 (ต่อ)

ข้อพิจารณา 
กลุ่มเป้าหมายระบุ น้ าอุปโภค ม.1-3, 5-10 รวมจ านวน  9 จุด 
และน้ าบริโภค ม.4 จ านวน 1 จุด แต่ Check list ระบุกลุ่มประชาชน
ทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง ซึ่งต้องเป็นกิจกรรมบริการสาธารณสุขตาม
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ แนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 

โครงการดังกล่าวเข้าข่ายกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายอย่างไร



7 (2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน
หรือหน่วยงานอื่น

• เน้นเรื่อง
การจัดกระบวนการหรือ

กิจกรรมให้แก่สมาชิกหรือ
ประชาชนในพื้นที่ ด้าน
1. การสร้างเสริมสุขภาพ
2. การป้องกันโรค

• กลุ่มเป้าหมาย

1. องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
ภาคเอกชน หรือบุคคลที่มีการ
รวมตัวกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 

(เป็นการรวมตัวกันท ากิจกรรมไม่
แสวงหาผลก าไร เป็นนิติบุคคลหรอืไม่
เป็นก็ได้)

2. ชมรม สมาคม มูลนิธิ





1.โครงการตามรอยพ่ออย ูอ่ยา่งพอเพียง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน
2. เพื่อจะได้ศึกษาค้นคว้าขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า และการ

เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น
3. เพื่อจะได้น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชพีในอนาคตข้างหน้า
4. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนและโรงเรียน
5. เพื่อให้ผู้เรียนรับประทานเห็ดและสาหร่ายพวงองุ่นทีป่ลอดจาก

สารพิษ



1.โครงการตามรอยพ่ออย ูอ่ยา่งพอเพียง (ต่อ)

วัตถุประสงค์
5. เพื่อสร้างนิสัยในการท างานและรักการท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้
6. เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียนโดยเฉพาะ การ

เสียสละ และความอดทน อดกลั้น ขยัด ประหยัดซื่อสัตย์อดออม
งปม. 40,000 บาท
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียน..... จ านวน 15 คน
ซื้ออุปกรณ์ เลี้ยงเห็ดนางฟ้า และเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น



1.โครงการตามรอยพ่ออย ูอ่ยา่งพอเพียง (ต่อ)

คณะกรรมกองทุนอนุมัติ
ข้อ 7 (2) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นในพื้นที่ ได้ด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือ
ประชาชนในพื้นที่

เจ้าของโครงการ ผอ.โรงเรียน…..



2. โครงการสขุาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม

กิจกรรม คัดแยกขยะมูลฝอยหมักขยะท าปุ๋ยและหมักจุลินทรีย์ก าจัดกลิ่น
ผู้เสนอโครงการ  ชุมชนบ้าน..................... (นาย ก. ประธานชมรม)
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการคัดแยกขยะ มูลฝอย
2. ก าจัดขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรีย์มาใช้หมักท าปุ๋ย
3. เพื่อหมักและใช้จุลินทรีย์บ าบัดกลิ่น ในท่อ-ระบายน้ า กองขยะ 

และสถานที่หมักท าปุ๋ย
ระยะเวลาด าเนินการ    กค.- กย. 25xx  สถานที่ชุมชนต่าง ๆ



2. โครงการสขุาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ)

งบประมาณ 52,500 บาท  ดังนี้

1. วัสดุอุปกรณ์ เช่น ถังรวบรวมขยะ    เงิน  27,500  บาท
2. ค่าแรงงานรวบรวม                     เงิน  20,000  บาท
3. ค่าป้าย                                   เงิน    1,000  บาท
4. คชจ.อื่น ๆ                               เงิน    4,000 บาท



ผลการตรวจสอบ

1. ตามแผนการเสนอโครงการ ไม่มีการระบุแต่ละส่วน ไม่ลงนามผู้
เสนอแผนงาน  ส่วนที่ 2 ผลพิจารณา ไม่มี ไม่ลงชื่อ ส่วนที่ 3 ระบุ
การเบิกจ่ายอย่างเดียว ลงชื่อผู้รายงาน

2. ใบส าคัญรับเงิน โลโกกองทุนฯ  ไม่มีชื่อผู้จ่ายเงิน
3. โครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

หลักประกันสุขภาพ  เนื่องจากเป็นหน้าที่โดยตรงของเทศบาล......
4. ไม่รายงานผลการด าเนินการ ไม่มีหลักฐานการเบิกจ่ายของในส่วน

ของชุมชนให้ตรวจสอบ



2. โครงการสขุาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ)

กิจกรรม ท าความสะอาดและก าจัดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ า
ผู้เสนอโครงการ  กลุ่มรักสิ่งแวดล้อมต าบล...... (นาย ข. ประธานชมรม)
วัตถุประสงค์
1. ก าจัดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ า
2. ก าจัดแหล่งอาหาร/ที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหนะน าโรค
3. ก าจัดมลพิษด้านกลิ่น เหม็นในท่อ- รางระบายน้ า
ระยะเวลาด าเนินการ    มิย.- สค. 25xx สถานที่ชุมชนต่าง ๆ



2. โครงการสขุาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ)

งบประมาณ 42,880 บาท  ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงาน                    เงิน  41,880  บาท
2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์                 เงิน    1,000  บาท
ผลการตรวจสอบ
โครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  เนื่องจากเป็นหน้าที่โดยตรงของเทศบาล.
ไม่รายงานผลและไม่มีหลักฐานการเบิกจ่ายของกลุ่มให้ตรวจสอบ



3. โครงการสขุาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ)

กิจกรรม รณรงค์น าพลาสติกและโฟมแลกคูปอง
ผู้เสนอโครงการ  กลุ่มรักสิ่งแวดล้อมต าบล...... (นาย ข. ประธานชมรม)
วัตถุประสงค์
1. ก าจัดขยะมูลฝอย พลาสติก/โฟม
2. ก าจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหนะน าโรค
3. รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะ
ระยะเวลาด าเนินการ    พค. 25xx สถานที่ชุมชนต่าง ๆ



3. โครงการสขุาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ)

งบประมาณ 50,000 บาท  ดังนี้
1. ค่าป้ายโครงการ 5 ป้าย               เงิน  5,000  บาท
2. ค่าไข/่ข้าวสาร/ อาหารแห้ง           เงิน  40,000  บาท
3. คชจ.อื่น ๆ                               เงิน  5,000  บาท
ผลการตรวจสอบ
โครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  เนื่องจากเป็นหน้าที่โดยตรงของเทศบาล.
ไม่รายงานผลและไม่มีหลักฐานการเบิกจ่ายของกลุ่มให้ตรวจสอบ



4. โครงการขลิบหนงัห ุม้ปลายอวยัะเพศชายในเยาวชนมสุลิม

งบประมาณ 48,800 บาท  กลุ่มเป้าหมาย 61 คน คชจ. ดังนี้
1. ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย               เงิน  2,010  บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ คนละ 65 บาท เงิน  3,965  บาท
3. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ @ 25 บาท          เงิน  1,525  บาท
4. ค่าตอบแทนการขลิป 800 บาทต่อคน เงิน 48,800 บาท
เจ้าของโครงการ  กองการศึกษาของเทศบาล

ผลการตรวจสอบ



4. โครงการขลิบหนงัห ุม้ปลายอวยัะฯ (ต่อ)

ผลการตรวจสอบ
-การน าเงินกองทุนฯเพื่อใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว เป็นค่าป้ายไว

นิล และการจัดอาหารให้กับผู้เข้ารับบริการขลิบ ไม่ใช่ลักษณะของคชจ.
ในการจัดบริการสาธารณสุข จึงไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
สุขภาพฯ พศ.2557 และแนวทางโครงการตามหนังสือ ที่ 
สปสช.3.18.15/00036 ลงวันที่ 2 ธค. 2558 เรื่อง การสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม

-ค่าตอบแทนการขลิปจ่ายให้กับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามพระราชบัญญัติเวชกรรม และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ไม่ใช่
บุคคลกรทางการแพทย์



4. โครงการขลิบหนงัห ุม้ปลายอวยัะฯ (ต่อ)

ผลการตรวจสอบ
-กองการศึกษาของเทศบาล มิใช่หน่วยงานอื่นตามประกาศ และการ

ขลิบฯเป็นบริการทางการแพทย์ที่ให้โดยตรงกับบุคคลซึ่งต้องด าเนินการ
โดยบุคคลากรทางการแพทย์ จึงควรสนับสนุนแก่หน่วยบริการ/สถาน
บริการสาธารณสุข

-ค่าตอบแทนในการขลิปฯ จ านวน 48,800 บาท จ่ายให้กับบุคคล
เกิน 10,000 บาท ไม่ได้หักภาษี หัก ณ ที่จ่ายตามประมวลกฎหมาย
รัษฎากร



5. โครงการเขรถ แลบา้น ชมเมือง

วัตถุประสงค์
-เพื่อรณรงค์ให้ปชช.ในชุมชนใช้เวลาว่างในวันหยุดวนัเสาร์และวัน

อาทิตย์ออกก าลังกายโดยขี่จักรยาน
-เพื่อสร้างความสามัคคีของปชชระหว่างชุมชน และเยี่ยมชมสถานที่

ส าคัญในชุมชนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ และใกล้เคียง
-เพื่อส่งเสริมรูปแบบของการออกก าลังกายโดยการขี่จักรยานให้เป็น

ทางเลือกหนึ่งของการออกก าลังกาย



5. โครงการเขรถ แลบา้น ชมเมือง

เป้าหมาย
-ส่งเสริมให้สมาชิกของชมรมร่วมขี่จักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมกันทุก

เช้าในวันหยุด ประมาณวันละ 1 ชม.
-ส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่มขี่จักรยานเพื่อเยีย่มสถานที่ส าคัญใน

ชุมชนต่าง ๆ ตามเส้นทางที่ก าหนด จ านวน 2 ครั้ง
ระยะเวลาด าเนินการ
ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 21 ธค. 2557 ระหว่างเวลา 6.00-13.00 น.
ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 12 สค. 2558 ระหว่างเวลา 6.00-13.00 น.



5. โครงการเขรถ แลบา้น ชมเมือง (ต่อ)

งบประมาณ  56,000 บาท
-ค่าอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้ด าเนินการ ครั้งละ 150 คน@75 

บาท 2 ครั้ง  เป็นเงิน 22,500 บาท
-อาหารว่างเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้ด าเนินการ ครั้งละ 150 

คน@25 บาท 2 ครั้ง  เป็นเงิน 7,500 บาท
-ค่าผ้าเย็น ครั้งละ 300 ผืน @ 5 2 ครั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท
-ป้ายไวนิล 1 ป้าย  1,000 บาท
-ค่าเสื้อยืดเพื่อใช้ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 150 

ตัว@ 150 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท



5. โครงการเขรถ แลบา้น ชมเมือง  (ต่อ)

ผลการตรวจสอบ
-กิจกรรมดังกล่าวมิไดเ้ป็นการแสดงให้เห็นว่า ผล (สัมฤทธิ)์ ของการ

จัดกิจกรรม ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงข้ึนอย่างไร เป็นกิจกรรมเชิง
สร้างกระแส มากกว่าเป็นการจัดบริการสาธารณสุขแก่กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะที่มีปัญหารสุขภาพ

-มีบุคคลภายนอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบเข้าร่วมเป็นจ านวนมากไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ

-กิจกรรมไม่สอดคลัองกับวัตถุประสงค์ เบิกค่าอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วม
และแจกเสื้อยืด เกินความจ าเป็น ไม่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค



• เน้นการจัดการบริการสาธารณสุข

1. การสร้างเสริมสุขภาพ

2. การป้องกันโรค

3. การฟื้นฟูสมรรถภาพ

4. การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
เชิงรุก

5. รวมถึงการจัดกระบวนการหรือ
กิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค

• กลุ่มเป้าหมาย

1. ศูนย์เด็กเล็ก/ศูนย์ชื่ออื่นที่ด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ดูแลเด็กเล็กในชุมชน

2. ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ / ศูนย์ชื่อ
อื่นที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน

7 (3) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์เด็กเล็ก/
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบศพด.





1.โครงการดแูลผ ูส้งูอายแุละผ ูพิ้การ

วัตถุประสงค์
1. ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้รับสวัสดิการของภาครัฐ
2. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องดูแลสุขภาพ และได้รับการคัดกรอง

สุขภาพ จาก อสม.แต่ละชุมชน
เป้าหมาย ผู้สูงอายุ 4,600 คน พิการ 400 คน
ระยะเวลาด าเนินการ ธค.57-กย.58
งปม. 2,705,000.00 บาท



1.โครงการดแูลผ ูส้งูอายแุละผ ูพิ้การ (ต่อ)

ประมาณค่าใช้จ่ายด าเนินการ ดังนี้
1. ป้ายไวนิล  1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท
2. ชุดเยี่ยมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ จ านวน 5,000 คน 

คนละ 1 ครั้ง ชุดละ 500 บาท เป็นเงิน 2,500,000 บาท
3. สมุดคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ จ านวน 5,000 เล่ม@ 

40 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์และคชจ.ที่จ าเป็น  เป็นเงิน 4,640 บาท



ผลการตรวจสอบ

1. การเบิกจ่ายชุดเยี่ยมประกอบด้วย เครื่องดื่มมอลด์รสช็อกโกแลต ชนิด 
3 in 1 1 ห่อ  นมถั่วเหลืองธัญพืชงาด า 2 แพ็ค ขนมปังเครกเกอร์แบบไม่
หวาน 1 ห่อ กระเป๋าสานพลาสตกิ 1 ใบ แจกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
จ านวน 3,179 ชุด เป็นเงิน 1,589,000.00 บาท 

ไม่เป็นไปตามแนวทางคู่มือปฏิบัติงานกองทุนประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) และวัตถุประสงค์
กองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ ข้อ 4 สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุข ข้อ 7 (1) เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จ าเป็น
ต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต



ผลการตรวจสอบ



ผลการตรวจสอบ

2. หลักฐานจ่ายเป็นใบส าคัญรับเงิน โลโกกองทุนฯ ผู้รับเงินเป็น
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล...... ไม่มีหนังสือ
มอบอ านาจที่ชัดเจน จากหน่วยงานเทศบาล........
3. จ านวนเงินที่ได้รับตามโครงการ เป็นเงิน 2,705,000.00 บาท 
น าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาล............ แต่มิได้บันทึกรายการรับ-จ่ายใน
ระบบบัญชีเทศบาล...............ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนด
วัตถุประสงค์ (ไม่ต้องตราข้อบัญญัติ)
4. การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง



ขอ้เสนอแนะ

1. คณะกรรมกองทุนฯ ควรให้ความส าคัญและพิจารณาอนุมัติ
โครงการที่สอดคล้องกับความจ าเป็นและเหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์ของประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ภาคใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การจัดบริการสาธารณะสุขของกองทุนฯ พ.ศ.2557

การเยี่ยมบ้านเป็นการให้ความรู้ ให้ค าแนะน า และติดตามดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มิใช่แจกของให้ผู้สูงอายุทุก
คน อาจเข้าข่ายประชานิยมได้ 



ขอ้เสนอแนะ

2. ให้เรียกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องจากเทศบาล........ประกอบการเบิกจ่าย
3. ให้เทศบาล........ที่รับเงินโครงการดังกล่าวบันทึกเข้าระบบบัญชี
เทศบาล.......ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ ไม่ต้องตรา
ข้อบัญญัติ และเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบั
เงินจ่ายเงินฯ พ.ศ.2547 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้คืนเงินเหลือจ่ายแก่
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ โดยเร็ว
4. คณะกรรมการกองทุน ต้องติดตามควบคุมดูแลการจัดท าบัญชีให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก าหนด (ระบบเดียวกับอปท. เท่าที่จ าเป็น)



2. โครงการผ ูส้งูอายสุขุใจเขา้วดัปฏิบติัธรรม

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
2. ให้ผู้สูงอายุได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด าเนินงานให้กับชมรมผู้สูงอายุศูนย์

สุขภาพชุมชน โรงพยาบาล………
เป้าหมาย ไม่ระบุเป็นใคร (ถ้าเป็นชมรมควรเป็นสมาชิก/ทั่วไป)
ระยะเวลาด าเนินการ  1 มีค.58-กย.58
งปม. 20,000.00 บาท สถานที่ ส านักสงฆ์.......



2. โครงการผ ูส้งูอายสุขุใจเขา้วดัปฏิบติัธรรม (ต่อ)

ประมาณค่าใช้จ่ายด าเนินการ ดังนี้
1. อาหารกลางวันผู้เข้าร่วม 1 มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท
2. อาหารว่างผู้เข้าร่วม 2 มื้อ  เป็นเงิน 2,000 บาท
3. ชุดขาวผู้เข้าร่วมโครงการ คนละ 1 ชุม เป็นเงิน 10,000 บาท
4. เอกสาร/คู่มือสวดมนต์  เป็นเงิน 2,500 บาท
5. ของขวัญวิทยากร  เป็นเงิน 1,000 บาท
6. วัสดุอุปกรณ์จัดโครงการ  เป็นเงิน 2,500 บาท



ผลการตรวจสอบ

1. จัดซื้อเสื้อขาวและกางเกงขาว 40 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท 
แจกผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม และซื้อจีวร 1 ชุด 
เครื่องไทธรรม 1 ชุด เป็นเงิน รวม 1,000 บาท 
ไม่ถือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จ าเป็นต่อสุขภาพ และด ารงชีพ

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมลงซ้ า  4 ราย (40-4=36 ราย) เบิกเกิน 
และตามรูปภาพถ่ายเป็นทีมนับได้  27 คน (ฟ้องด้วยภาพถ่าย)



ผลการตรวจสอบ

27 คน



ผลการตรวจสอบ

3. ไม่มีตารางการกิจกรรม (ฝึกปฏิบัติ)
4. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ก าหนดราคากลาง

ตามระเบียบทางราชการ เช่น ซื้อไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน แปรงถูพื้น 
คราด แปรงขัด (ไม่มีภาพประกอบ) ไม่มีการตรวจรับของ 
มีภาพถ่ายประกอบกิจกรรมท าความสะอาด แสดงไม้ถูพื้น 1 อัน
คนเดินเก็บใบไม้ (คราดไปไหน)

5. บันทึกรายจ่ายผิดประเภท (บันทึกเป็นประเภท 3 ที่ถูกเป็น 1)



3.โครงการผ ูส้งูอาย ุ

กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 84,000 บาท
2. โครงการอบรมสร้างสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ  106,120 บาท
3. โครงการสายใยรักส่องสว่างเฉลิมพระเกียรติพ่อแห่งแผ่นดิน

500,125 บาท
ผลการตรวจ
กิจกรรม 1 - 2 โครงการไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
กิจกรรม 3 ไม่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ และมีการจ่ายเงินเกิน 
5000 บาทเป็นเงินสด



• หลักการ

1. คณะกรรมการกองทุนพิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินกองทุน

2. กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขตามความจ าเป็น 
เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์

3. กรณีภัยพิบัติ ควรเน้นการจัดการ
ด้านสาธารณสุข มิใช่แก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติโดยตรง

• พึงระวัง

• จะเบิกได้เมื่อมีการประกาศเป็นเขต
โรคระบาดหรือภัยพิบัติเท่านั้น

7 (5) สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกรณีโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน
พื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข





1. โครงการช่วยภยัพิบติัน ้าท่วม

ข้อตรวจพบ

เทศบาลจัดท าแผนโครงการภัยพบิัติน้ าท่วม 
150,000.00 บาท
เมื่อคณะกรรมการอนุมัติโครงการ ท าการเบิกเงนิไปเก็บ
ไว้ เมื่อไม่เกิดภัยพิภัยท าการส่งคืนทัง้จ านวน 
ท าลักษณะนี้ทุกปี



• หลักการ

1. ใช้บริหาร/พัฒนากองทุนฯ

2. ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงิน
รายรับในแต่ละปี

3. จ าเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงไม่เกิน 
20,000 บาทต่อหน่วย จัดซื้อ
ตามระเบียบอปท. และอปท. 
ดูแลและบ ารุงรักษา

• ใช้เจ้าหน้าที่อบต. เทศบาล ที่เข้าร่วม
กองทุน ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ปฏิบัติงานในกองทุนฯ

• บันทึกบัญชีตามระบบบัญชีของอบต
เทศบาล แต่แยกระบบบัญชีกองทุน 
เลือกบัญชีพื้นฐาน เช่น สมุดเงินสดรับ 
สมุดเงินสดจ่าย รายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน (เฉพาะรับ-จ่าย)

• รายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์ 
ทุกไตรมาสภายใน 30 วันนับจากสิ้นQ

7 (4) สนับสนุนคชจ.ในการบริหาร/พัฒนากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ



• หลักการ • ทุกสิ้นปีงบประมาณ

• ให้ สปสช.เขต … ส าเนาส่งให้ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ส านักงานหลักประกันฯ สาขาจังหวัด

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด และ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด 

ภายในเดือน ธค. ของทุกปี

4. สนับสนุนคชจ.ในการบริหาร/พัฒนากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ)









ขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบ

1. ใบเสร็จรับเงินพิมพ์เป็นใบ ๆ ไม่มีการควบคุมใบเสร็จ ไม่มีส าเนาให้
ตรวจสอบ

2. หลักฐานจ่าย (ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน) ที่เป็นหลักฐาน
แสดงการรับเงินตามโครงการของแต่ละ หน่วยงานภาครัฐไม่
ถูกต้อง เช่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล.... ใช้
ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐานจ่าย และหลักฐานจ่ายใช้โลโกกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ

3. ใบส าคัญรับเงินของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ลงชื่อผู้รับเงินคน
เดียว และไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
จากกลุ่มหรือองค์กรประชาชน



ขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบ

4. หลักฐานเอกสารประกอบใบเบิกเงินไม่ครบถ้วน เช่น แบบเสนอ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามที่ก าหนดไม่กรอบรายละเอียดแต่ละส่วน 
และประธานกองทุนไม่ได้ลงนาม เป็นต้น
5. มีเงินสดเหลือน าฝากธนาคารไม่ทัน ไม่ได้น าฝากในตู้นิรภัยของ
เทศบาล.....หรืออบต.........ที่บริหารกองทุนฯ นั้นๆ
6. การบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามระบบบัญชีอปท. เช่น ไม่มีสมุดเงินสดรับ 
สมุดเงินสดจ่าย ไม่จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (กรณีมีรายการ
รับ-จ่าย หรือมีเงินสดคงเหลือ)



ขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบ

7. มีการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกท าหน้าที่งานธรุการและจัดท า
เอกสารบัญชี บางแห่งจ านวน 2 คน ๆ ละ 9,000 บาท โดยจ่ายเป็น
ประจ าทุกเดือน ตั้งแต่ ตค.25x1 – กย. 25x2  

ซึ่งเจตนารมณ์ ของ สปสช. ไม่ประสงค์ให้น าเงินกองทุนฯไปใช้เพื่อ
การบริหารมากเกินไปควรเป็นการมุ่งเน้นเกี่ยวกับการจัดการสาธารณสุข
ให้ประชาชนในพื้นที่หลัก
8. ซื้อเสื้อให้คณะกรรมการกองทุน  ไม่ถือเป็นการพัฒนากองทุนและไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ
9. ยืมเงินจ่ายค่าตอบแทน/ไปราชการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องและท า
หลักฐานส่งใช้ไม่ถูกต้อง
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ข้อห้ำมในกำรด ำเนินงำน

1) โครงกำรในลกัษณะเบีย้ยงัชีพ
2) โครงกำรทีม่ลีกัษณะจดัเป็นกำรศึกษำดูงำน
3)   โครงกำรทีเ่ป็นกำรจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ ที่ไม่ใช่

วสัดุ ครุภณัฑ์ทีเ่กีย่วกบังำนส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกนัโรคโดยตรง



ข้อห้ำมในกำรด ำเนินงำน(ต่อ)

4)    โครงกำรที่เข้ำลกัษณะกำรแจกจ่ำยส่ิงของ ยกเว้น
กำรสนับสนุนส่ิงของทีเ่ป็นไปตำมหลกักำร
ทำงกำรแพทย์กำรสำธำรณสุข ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย 
ทีจ่ ำเป็น เช่น กำรสนับสนุนนมให้เดก็ขำด
สำรอำหำร

5) โครงกำรที่เป็นกำรก่อสร้ำงหรือซ่อมแซมอำคำร 
สถำนที่




