
การด าเนินงานและบริหาร

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพื้ นที่

สมชาย ละอองพนัธุ์

098-2797712



ภาพรวมเงิน UC ปี 

ส่งเสริมป้องกัน**ผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก

ส่งเสริมป้องกันระดับชาติ
(PP_nation)

ส่งเสริมป้องกันระดับเขต
PP_A (4บ./ปชก.)

ส่งเสริมป้องกันในหน่วยงานสาธารณสุข

(PP_Basic) (360บ.)

ส่งเสริมป้องกัน_ชุมชน**
45 บ./ปชก.

กองทุนฟื้นฟู
16บ./ปชก.

อบจ.
สมทบ 100%

อปท.
สมทบ 30-50%

กองทุนย่อย

กองทุนดูแล
ผู้สูงอายุ ฯ

ไต

ลอกต้อ

กรมส่งเสริมฯ มท.

ค่ารักษาพยาบาล

รพ./รพ.สต.สปสช.

ข้าราชการท้องถิ่น





พฒันาการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพื้ นท่ีและ LTC

2559

เกดิกองทุน

สขุภาพต าบลน า

ร่อง

2549 25522545

เกดิ พรบ.

หลักประกนั

สขุภาพแห่งชาติ

เกดิ สปสช. 

provider

ระหว่างผู้ให้บริการ

และผู้รับบริการ

2557 2562

เกดิกองทุนสขุภาพ

เตม็พ้ืนที่

-กองทุนสขุภาพต าบล

บริหารงานและ

ด าเนินการโดย อปท.

-เกดิการตรวจสอบของ

หน่วยงาน เช่น สตง.

เกดิ LTC -ใช้ค าว่าระบบหลักประกนัสขุภาพ

ระดับพ้ืนที่ แทน กองทุนรวม LTC 

-เพ่ิมงบบริหาร 20% (มี LTC)

-ใช้ค าว่าบุคคล แทนกลุ่มคนต่างๆ

-ปลดเง่ือนไข/เพ่ิมเง่ือนไขของ

หน่วยงานรับทุน

-เพ่ิมคลัง อปท.มาเป็น ผช.เลขานุการ

กองทุน

-ข้อ 23เง่ือนไขไม่จัดสรรเงินกองทุน

เหลือเกนิ 2 เทา่รายรับ

-เบกิค่าตอบแทนประชุมให้บุคคลภายนอก 

มหีนังสอืตอบรับการเข้าประชุม จะ

ก าหนดให้น้อยกว่าคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน(ออก

ระเบยีบ)

- ผู้มีลงนาม 2ฝั่ง เลือกฝั่งละ 1 คน

สถานะกองทุนเป็นลักษณะบริหารโดย

กลุ่มบุคคล

2561 2563

ป.ฉ2

ขยายผู้เข้าร่วม LTC 

ทุกสทิธ ิและทุกช่วง

อายุ

ขยายอ านาจ

คณะอนุกรรมการ 

LTC พิจารณาได้

ทุกสทิธทุิกช่วงวัย

ป.ฉ3

เพ่ิมอ านาจประธาน

กองทุน 10/1

สามารถอนุมัติ

โครงการเกี่ยวกบัโค

วิด-19 ไม่เกนิ 

100,000บาท/

โครงการ



อปท. ตอ้งแต่งตั้งและมอบหมายงาน จนท.

รบัผิดชอบงานกองทุน

✓กองสาธารณสุข/ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป

✓กองคลงั พสัดุ รบัผิดชอบงานบญัชี พสัดุ

✓ส านกัปลดั งานแผนกองทุนและงบประมาณ

ตวัอย่างหนงัสือแต่งตั้งในคู่มือแบบฟอรม์จากเว็บ

กองทุนสุขภาพต าบล

(www.localfund.happynetwork.org)

กรณีศึกษา

อบต.เนินสวย นายกแต่งตั้งให้ ผอ.คลัง เป็นกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ และค าสั่ง อบต.มอบให้ จนท.การเงินเซน็ช่ือในการ

ตรวจสอบการเบิกเงิน ปรากฏว่า จนท.ดังกล่าว ไม่ยอมเข้าประชุมและ

เบิกเงินตามที่คณะกรรมการอนุมัติ (นายกฯ ร้องละเว้นปฏบิัติหน้าที่ 

ตาม ม.157 และลงโทษทางวินัยฐานขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา)

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


การบริหารจัดการ

• ยึดประกาศฯสปสช.  พ.ศ.2561 เป็นส าคญั

• สนบัสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

ของหน่วยบ ริการ  สถานบริการ  หน่วยงาน

สาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน องค์กรหรือกลุ่มฯ

เ พื่ อ ใ ห้ บุ ค ค ล  ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร 

(วตัถุประสงค)์www.localfund.happynetwork.org

การใชจ่้ายเงิน

• หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงาน

สาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน องคก์รหรือกลุ่มฯ

เสนอโครงการเพือ่ขอรบัทุน 

• คณะกรรมการประชมุ/อนุมติั โครงการ

• ท า TOR ระหว่าง กปท. - ผูร้บัทุน

• อปท.โอนเงิน(ใบฎีกา)ใหห้น่วยรบัทุน

MOU

http://www.localfund/


บทบาทที่แตกต่างกนั แต่มักสบัสน

1.แต่งตั้ง จนท.มารับผิดชอบงานกองทุนสขุภาพ

ต าบลและ LTC (บริหารงานทั่วไป การเงิน พัสดุ

และบัญชี แผนสขุภาพ )

2.จัดท าโครงการบริหารกองทุน 15-20 % ของ

รายรับปีน้ัน

3.เบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานรับทุน

4.ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมเติมกรณี 12(7)

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

1.พิจารณาอนุมัติโครงการฯจากหน่วยงานรับทุน ข้อ 10

2.หน้าที่ตามข้อ 16 

2.1 อนุมัติแผนการเงินรับ-จ่ายประจ าปี(แบบฟอร์ม)

2.2 พิจารณาอนุมัติโครงการให้เป็นไปตาม ข้อ 10

2.3 ออกระเบียบเท่าที่จ าเป็นต่อการบริหารงาน

2.4 สนับสนุนให้บุคคลเข้าถงึบริการสาธารณสขุ ทั้งในบ้าน 

ชุมชน หรือหน่วยบริการ อย่างมีประสทิธภิาพและทั่วถึง

2.5 ให้ค าแนะน าเร่ืองจัดท าข้อมูลและโครงการ

2.6 ให้ความเหน็ชอบรายงานผลด าเนินงาน รายงานการเงิน

รายเดือน ไตรมาส และรายปี

3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน ตาม ข้อ 17

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LTC ตามข้อ 18

คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

หน่วยงานรบัทุน

1.ท าโครงการเสนอกองทุน และรับโอนเงิน

2.บริหารโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน



บัญชีกองทุนหลักประกนัสขุภาพท้องถิ่น

❑ กองทุนสขุภาพต าบล

❑ กองทุน LTC

โครงการ

แผนการดูแลรายบุคคล 

(CP)

คณะกรรมการกองทุนฯ

คณะอนุกรรมการLTC



จัดสรรเงิน กองทุนสุขภาพต าบลจาก สปสช.
• กรอก ปชก.ทะเบียนราษฎร์(ทุกสิทธิ) ณ วันที่ 1 เมษายน ผ่านเว็บไซต์

• ค านวณเงินที่คาดว่าจะได้รับ (เอา ปชก.x 45 บาท)
• ค านวณเงินสมทบตามระดับรายได้ อปท. ปี 61
➢กรณีที่ 1 รายได้ น้อยกว่า 6 ล้านบาท สมทบ= 0.3X เงินที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช.
➢กรณีที่ 2 รายได้ ระหว่าง 6-20 ล้านบาท สมทบ= 0.4X เงินที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช.
➢กรณีที่ 3 รายได้ มากกว่า 20 ล้านบาท สมทบ= 0.5X เงินที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช.
หมายเหตุ สามารถสมทบเงินมากกว่าขั้นต่ าได้
แนบเอกสารแสดงข้อมูล ปชก.เพ่ือรอการตรวจสอบ

1) ไม่จัดสรรเงินแก่
กองทุนฯสะสมเกิน 2 
เท่า รายรับปีที่ผ่านมา
2.ปรับเกลี่ยเพิ่มให้
กองทุนที่มีผลงาน
บริหารดี



การแจง้ประชากรเพือ่รบัจดัสรรและตั้งขอ้บญัญติั สมทบของ อปท.



จัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพืน้ที่

แจ้งการจัดสรรแก่ อปท.ผ่านระบบเวบ็ไซต์เพือ่ตรวจสอบความถูกต้อง

อปท.จะแจ้งจ านวน ปชก.(1 เม.ย.)ผ่านระบบเวบ็ไซต์เพือ่คาดการณ์
จ านวนเงนิจัดสรร และการค านวณ เงนิสมทบของ อปท.



การตรวจสอบการโอนเงินจัดสรรจาก สปสช.

ใส่รหัส Lกองทุน

เลือกกองทุน

1
2

3



การติดตามการสมทบเงินของ อปท. 



แจ้งผ่านเว็บไซต์
โดยอัพโหลด



ค าสัง่แต่งตั้งโดย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

เลขค าสัง่เป็นของ อปท.

นาย อปท.ลงนามเอง



ที่ปรึกษา 3 คน ไม่เป็นกรรมการไม่สามารถยกมือตัดสินได้ แต่มีสิทธิเบิกค่าตอบแทน
ประชุม สามารถส่งคนประชุมแทนได้

ใช้ต าแหน่ง ใครปฏิบัติหน้าที่แทน/ นายก มอบรองนายกเข้าในแต่ละครั้งได้

เป็นกรรมการ ไม่ได้เป็น
ร อ ง ป ร ะ ธ า น  ห า ก
ประธานไม่มาไม่มอบ
ใ ค ร  ใ ห้ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คัดเลือกกันเอง



อสม. 2 คน ใช้ช่ือ-สกุล แต่งตั้ง 
มอบใครไม่ได้ ประชุมแทน

ผู้แทนหมู่บ้าน ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านแต่
เป็นตัวแทนที่ถูกเลือกมา ไม่เกิน 5 
คน ใช้ชื่อ-สกุล แต่งตั้ง มอบใคร
ไม่ได้ ประชุมแทน

ใช้ต าแหน่ง แต่งตั้ง สามารถมอบให้ประชุมแทนได้ หรือ ท าหนังสือราชการ
มอบให้รอง.../หัวหน้าส่วน...เป็นกรรมการและเลขาฯ แบบนี้มอบขาด.....

ผอ.คลัง เป็นกรรมการและ ผช.เลขานุการ เพิ่มมาอีก 1 ต าแหน่ง ใช้ต าแหน่ง แต่งตั้ง แต่
หากจะมอบ จนท. ต้องเกี่ยวกับการเงินเท่าน้ัน



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

นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง

เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการ

ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏบัิติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซ่ึงได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่

เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกนิเก้าสบิวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณทีี่กรรมการตามวรรคหน่ึง พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการประเภท

เดียวกนัแทนภายในสามสบิวัน นับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการน้ันว่างลง ตามหลักเกณฑท์ี่ส านักงานก าหนดในข้อ 

๑๒ วรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณ ีให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระ

ที่เหลือของกรรมการซ่ึงตนแทน เว้นแต่กรณทีี่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่

ไม่ถงึเก้าสบิวัน จะไม่ด าเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างน้ันกไ็ด้ และในการน้ี

ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

ในกรณทีี่กรรมการตามข้อ ๑๒ (๓) ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนที่ว่าง 

ให้ประชุมคณะกรรมการกองทุนด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่(ส อบต.ที่สภามอบหมาย)



ข้อ ๑๔ กรรมการตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจาก
ต าแหน่ง ในกรณดีงัต่อไปนี้

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่อื่น

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมอืนไร้ความสามารถ

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถงึที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผดิที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ

(๗) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์
ประสานงานหลักประกนัสขุภาพประชาชน หรือหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอสิระ
ในท้องถิ่น 

(๘) ขาดประชุมสามคร้ังตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตอุนัสมควร 

ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏบิัตหิน้าที่ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม



เงินหรือทรัพย์สิน กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

(1) เงินจัดสรรแต่ละปี 45 บาท ต่อหัวประชากร

(2) เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีรายได้ปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุน
• ต่่ากว่า 6 ล้านบาท
• ตั้งแต่ 6 ถึง 20 ล้านบาท
• สูงกว่า 20 ล้านบาท

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

(3) รายได้อื่นของ กปท. ดอกเบี้ยประจ่าปี ( 2 ครั้ง ต่อปี) = มี.ค.และ ก.ย.

ค่าบริการสาธารณสุขส่าหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)

เหมาจ่าย 6,000 บาท/บุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง* ไม่ต้องสมทบ



การบริหารกองทุนหลักประกนัสขุภาพ

1.จดัท าแผนสุขภาพต าบลของกองทุน ประจ าปี ก.ย.-ต.ค.

1.คณะท างานจัดท าแผน รวบรวมวิเคราะห์

ข้อมูลสถานการณ์สขุภาพจาก รพ.สต. ศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็ โรงเรียน จปฐ.

2.จัดล าดับความส าคัญปัญหาสขุภาพ

3.เลือกแผนสขุภาพตามประเดน็ เพ่ิมข้อมูล

3.1 สถานการณปั์ญหา

3.2 เป้าหมาย

3.3 วิธกีาร กจิกรรม

3.4 งบประมาณ

3.5 โครงการที่ควรด าเนินการ หน่วยงาน 

จ านวนเงิน(จอง) 

ขั้นตอนการจดัท าแผนสุขภาพ



แผนงานสุขภาพ กองทุนฯ

23/03/2021 22



อยู่ไหน…? ใส่ขอ้มูลสถานการณสุ์ขภาพระดบัต าบล



ไปไหน…? ใส่เป้าหมาย 1 ปี



ไปอย่างไร…? ดูกิจกรรม/วิธีการส าคัญที่ควรท า



ประเภท 10(3)

ประเภท 10(2)

ประเภท 10(1)

ประเภท 10(2)

ประเภท 10(2)

โครงการที่จองไวส้ าหรบัการจะขอรบัเงินจากกองทุนสุขภาพต าบล



แผนพฒันาทอ้งถิน่ กบั ....โครงการทีร่บัเงินจากกองทุนสุขภาพต าบล

ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนสขุภาพต าบล ตาม

ประกาศฯหลักเกณฑแ์ละวิธกีารด าเนินงานระบบหลักประกนัสุขภาพ 

ปี  61 อนัมี สปสช.เป็นเจ้าของระเบียบ มิได้ก าหนดให้ต้องบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุป: โครงการด้านสขุภาพที่หน่วยงานรับทุน ทุกประเภท ไม่ต้อง

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสอื มท.0819.2/22181

ลว.2 ธ.ค.2563

แผนพฒันาทอ้งถิน่ แผนสขุภาพต าบล โครงการ

โครงการบริหารประเภท 4



2.จดัท าแผนการเงินประจ าปี รบั-จ่าย



การตั้งวงเงิน โครงการบริหารกองทุน

โครงการบริหาร ปี….

กองทุนต าบล

15% ของรายรับปีน้ัน

กองทุนต าบล+LTC

20% ของรายรับปีน้ัน

เงินเกนิ 2 เท่า

ตั้งเท่ากบัปีก่อน

วิธคีิดเงินเหลือเกนิ 2 เท่า

อบต.A มีเงินคงเหลือ 30,000 บ.(ณ 1 ต.ค.) 

สปสช.จัดสรร =5,000 บาท

อบต.สมทบ= 5,000 บาท

วิธคีิด 

เงินคงเหลือสะสม = 30,000 =   3 เท่า

(สปสช.จัดสรร+สมทบ)   (5,000+5,000)



การหักภาษี ณ ที่จ่ายซื้อครุภัณฑ์จากงบบริหาร 10(4)

แนวคิด 1***(สนับสนุนแนวทางนี้)
เนื่องจาก กองทุน ไม่มีสถานะนิติบุคล

ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
เอกสารจัดซ้ือท ามือ-ไม่ท า e-GP

ท าใบฎีกาจ่ายเต็มให้ ร้านค้าที่ขายของ

แนวคิด 2
อยากหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อสบายใจและไม่
อยากให้รัฐฯเสียผลประโยชน์จากภาษีตาม
ค าร้องจาก สรรพากร

วิธีแรก ท าใบฏีกา 2 ใบจากโครงการบริหาร
• ใบแรกจ่ายค่าครุภัณฑ์ให้ ร้านค้า
• ใบที่ 2 จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อโอนเข้าเป็น

เงินรับฝากให้ อปท.ไปจ่ายโดยใช้เลขภาษีของ 
อปท.(กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต....)

วิธีที่ 2 ท าใบฎีกา 1 ใบรวมในค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย
หมายเหตุ ว่าหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ร้านจ่ายเงินสดให้ 
อปท.และคลังน าส่งภายในวันที 7 ของเดือนถัดไป



ประกาศขอ้ 10 หลกัเกณฑก์ารบริหารกองทุนฯ พ.ศ.2561

ก าหนดดงันี้

เงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตามขอ้ 7วรรคหนึ่ง ใหใ้ชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนหรือส่งเสริมเป็น

ค่าใชจ่้าย ตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมทีค่ณะกรรมการกองทุนอนุมติั 

อนุมติั 1.วตัถุประสงค์

2.ค่าใชจ่้าย

3.เงือ่นเวลาท างาน(ระยะเวลาท างาน 

ควรเป็นไปตามปีงบประมาณ แต่ไม่หา้มใหท้ างานขา้ม

ปีงบประมาณก็ได้ ส่งสรุปผลงาน เอกสารการเงิน 

ภายหลงัเสร็จงาน 1 เดือน

คณะกรรมการมีอ านาจทางปกครอง/ออกค าสัง่ทาง

ปกครอง(อนุมติั/ไม่อนุมติั)

-ประชุมตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย(มากกว่าครึ่งของจ านวน

กรรมการ เช่น มี ก.ก. 15คน ตอ้งประชุมอย่างนอ้ย 8

คน อนุมติัโครงการเสียงเกินกึง่หนึง่)

-โครงการที่ท าก่อน คณะกรรมการอนุมติั

ไม่ผ่านกรรมการ โครงการมิชอบ เป็นโมฆะ

1

2

3



การสร้างเสริมสขุภาพ ป้องกนั

โรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ

รักษาปฐมภมูิเชิงรุก

กจิกรรมหรือกระบวนการสร้าง

เสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค

การสร้างเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และรักษาปฐมภมูิ

เชิงรุก

เพ่ิมประสทิธภิาพการบริหาร

กองทุน คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ คณะท างาน

วัสดุที่มีลักษณะครภุัณฑ์

แก้ปัญหาเบื้องต้นและบรรเทาปัญหา

สาธารณสขุจากโรคระบาด หรือภัย

พิบัติ

10,000 บ./โครงการ

ครภุัณฑไ์ม่จ ากดั

ครภุัณฑไ์ม่จ ากดั 

15-20    รายรับปีนั้น

ครภุัณฑต์ามความจ าเป็นไม่

จ ากดัรายการและวงเงิน 

ครภุัณฑไ์ม่จ ากดั 

อปท.



โครงการบริหารจดัการ กปท. ประเภท 10(4)

หลัก คือ ไม่โอนเข้า อปท.
เบิกจากบัญชีกองทุน

กอง/หน่วย อปท.ที่รับผิดชอบงานบริหาร 
เขียนโครงการบริหาร 1 โครงการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จนท.ประจ่ากองทุน 
ไม่เกิน 1 ปี ก่าหนดคุณสมบัติ คัดเลือก

ตามระเบียบและวิธีการ อปท.

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าตอบแทน 400/300/200 บ.
2. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่เชิญ

ประชุม/จนท.ช่วยงานเท่ากับชุดเข้าร่วม
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่าอาหารกลางวัน
5. เอกสารประชุม
เบิกทุกคร้ังที่มีการประชุมเป็นวงเงินรวมตามค่าใช้จ่ายทั้ง
กิจกรรม เช่นประชุมคร้ังที่ 1 ใช้ 13,000 บ.

จัดซื้อจ้าง
+ เอกสารท่ามือ

ไม่บันทึก egp
+ ตั้งกรรมการก่าหนดคุณสมบัติ
และตรวจรับพัสดุ
+ ไม่โอนเข้า อปท.
+ ท่าใบเบิกเงิน จ่ายให้

ร้านที่ขายของให้

ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางประชุม 
ประกอบด้วย
1. ค่าพาหนะเดินทาง หรือ

ค่าชดเชยน้่ามันเชื้อเพลิง
ยานพาหนะไม่เกิน 4 บ.

2. ค่าที่พัก
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บ./วัน
4. อื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าที่พัก
2. ค่าวทยากร
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่าอาหารกลางวัน
5. เอกสารประชุม
6. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเหมารถ/ 

จ้างติดตาม โครงการ ....บาท 
ค่าจัดจ้างจัดนิทรรศการ

ครุภัณฑ์.....รายการ
วัสสดุ......รายการ

ร่วมประชุม อบรม
โดย สปสช.หรือ
หน่วนงานอื่นจีด

ท่าแผนสุขภาพ 
พัฒนาการเขียน
โครงการ/ติดตาม

มหกรรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประชุม
คณะกรรมการ

ประชุม
คณะอนุฯ LTC
คณะท่างาน...



แนวทางการใช้เงินกองทุนเพ่ือแก้ปัญหาโรคระบาดร้ายแรง(Covid-19) ตามประกาศฯ ฉ.3

ภาวะปกติทั่วไป

ใช้ ประกาศ ฯ 61

โรคระบาดร้ายแรง เช่น Covid ระบาด

ใช้ ประกาศ ฯ ฉ.3(63)

o คณะกรรมการกองทุน อนุมัติ ตามอ านาจข้อ 10(5) กนัวงเงิน 5-10%

o ท าโครงการแยกตามประเภทของโรคระบาด/ภัยพิบัติ

หน่วยงานรับทุน : รพ.สต./อสม./อปท.

พิจารณาโครงการแล้ว โอนเข้าบัญชี หน่วยงานรับทุน

เงื่อนไข :ครุภัณฑไ์ม่จ ากดัตามความจ าเป็น(มีแล้วไม่พอเพ่ิมเติม)

ไม่จ ากดัวงเงินต่อโครงการ

10/1 ประธานกองทุนฯ อนุมัติโครงการ ทุกประเภท (1),(2),(3),(5)

หน่วยงานรับทุน :รพ.สต./กลุ่ม ปชช./หน่วยงานอื่น ศพด./อปท.

เงื่อนไข :โครงการละไม่เกนิ 100,000 บาท/โครงการ กี่โครงการกไ็ด้

: คุรุภัณฑต์ามเง่ือนไขของประเภทหน่วยงานรับทุน

ยังไม่อนุมัติ

ไม่ทนัการณ์



โครงการแก้ปัญหา Covid – 19 กองทุนต่าบลในพื้นที่เขต 12 สงขลา ปี 63

13.06%

13.51%

16.53%

5.64%

13.91%

5.77%

31.58%

10.02M.

10.38M.

12.69M.

4.33M.

10.68M.

4.43M.

24.25M.

% และจ่านวนเงิน การเบิกจ่ายเงินโครงการ Covid-19

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 63

จ่านวนโครงการ



สถานการณก์ารใช้จ่ายเงินกองทุนสขุภาพต าบล เขต 12 สงขลา

329.6 M

คงเหลือ
สะสม



การเบิกจ่ายเงินกองทุนสขุภาพต าบล เขต 12 ปี 64-63 สปสช.เขต 12 สงขลา

เบิกจ่ายแล้วจ านวน 188 ล้านบาท

เป้าหมาย 220 ล้านบาท (สิ้น 2nd)

(ข้อมูล ณ 19 มี.ค.64)

ปี 2564

ปี 2563

200.1ล้านบาท



การออกแบบโครงการด้านสขุภาพที่ดี

อยู่ไหน ?

สถานการณส์ขุภาพเป็นอย่างไร

- ร้อยละของเดก็ศพด.เตี้ย 20

- ร้อยละของเดก็ศพด.ผอม 9

- อื่นๆ 

สร้างกติการ่วม ข้อตกลงร่วม 

สร้างความเข้มแขง็ชุมชน 

พัฒนาทกัษะคน ความรู้  

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ 

ระบบ/กลไกช่วย สร้างสขุภาพ

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ตวัช้ีวดั

ประเมินผล/ติดตาม

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

กิจกรรม

เป้าหมาย ?

-อยากเหน็อะไรเกดิขึ้น

คน

ระบบ สิง่แวดลอ้ม

คน

ระบบ สิง่แวดลอ้ม



ตวัอย่างโครงการส่งเสริมพฒันาการเด็ก





การจ่ายเงินกองทุนไม่ตรงวัตถุประสงค์ จากกรณีศึกษาสปสช.เขต 12 สงขลา

การขอรับทุน กระบวนการพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายเงินตามโครงการ

หน่วยงานรับทุน

-โครงการไม่ตรง

วัตถุประสงค์กองทุน

-ท าเกนิขอบเขต เช่น

อสม.คัดกรองมะเรง็ปาก

มดลูก ฟ้ืนฟูคนพิการ(รับ

ทุนแทนหน่วยงาน)

คณะกรรมการ

-นายก อปท.ให้เบิกเงนิโดยไม่

ประชุมคณะกรรมการ

-ประชุมคณะกรรมการ องค์ประชุม

ไม่ครบ ตามข้อ 15

-ปลัดหรือเลขานุการ วินิจฉัย

โครงการเองว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน โดย

ไม่น าเข้าคณะกรรมการ

จนท.อปท. หน่วยงานรับทุน

-ทุจริต ท าโครงการปลอม

เบิกจ่ายแล้วเบิกเงินเอาไป

ใช้ส่วนตวั

-ไม่บริหารกองทุนฯ น่ิงเฉย

จนเงินสะสมเกนิ 2 เท่า  ผดิ

...(157)

-ไม่สมทบเงินเข้ากองทุน

-ไม่เบิกค่าตอบแทนประชุม

ให้คณะกรรมการ 

อนุกรรมการ จนท.มา

ช่วยงาน

-น าไปใช้ไม่ตรงกบัโครงการ เช่น

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ แต่ผู้เข้าร่วม

ลงลายมือช่ือครบ เอาไปซื้อของแจก

แก่ผู้เข้าร่วม

-เบิกงบประมาณซ า้ซ้อน

-ซ้ือของไม่ตรงกบัคุณสมบัติ

-มีผลประโยชน์ร่วมกบัเครือญาติ

เช่น ญาติ จนท.หรือผู้บริหาร

-ไม่ส่งรายงานผลและเอกสารการเงนิ

กรณีศึกษา บริษทัแว่นตามาติดต่อ นายกฯใหท้ าโครงการ



หลักเกณฑ์พิจารณาโครงการ
1.วัตถุประสงค์เกี่ยวกับสุขภาพ (ไม่สร้างรายได้ นันทนาการ ศาสนา ประเพณี) 
2.ไม่ซ้ าซ้อนงบปกติหน่วยงาน
3.ค่าใช้จ่ายต้องเหมาะสมคุ้มค่า(ไม่ฟุ่มเฟือย) กรณีศึกษา 
 ห้ามแจกของรางวัลถ้วนหน้า เช่น

ซื้อเสื้อคณะกรรมการกองทุน เสื้อนักกีฬา ยกเว้น ผ้าขาวม้าอุปกรณ์เปลี่ยนเพื่อขลิบอวัยวะ /ผ้าถุงคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

 ห้ามให้เงินเป็นรางวัล (มอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตรได้)

 ดูงานอย่างเดียว ไม่เห็นกระบวนการท างานต่อ
 อบรมพัฒนาศักยภาพอย่างเดียว( อบรม อสม.) แต่หากมีอบรม ให้มีการปฏิบัติการชุมชนด้วย

 จัดงานสร้างกระแสครั้งเดียวจบ เช่น จัดแรลลี่จักรยาน วิ่งมาลาทอน เป็นต้น

 แข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนสูงอายุ

 ซื้อของหรือครุภัณฑ์อย่างเดียวไม่มีกิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ



กรณศีึกษา



กรณศีึกษา



กรณีศึกษา



กรณีศึกษา



ตัวอย่าง โครงการมิใช่วัตถุประสงค์กองทุน

• โครงการกู้ชีพ กู้ภัย ฟ้ืนคืนชีพ

• โครงการแข่งขนักฬีาผู้สงูอายุ นักเรียน

• โครงการศึกษาดูงานผู้สงูอายุ

• โครงการท าหมันสนุัข ลิง

• โครงการซ้ือเตียงผู้ป่วย

หรือ ซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันยุงลาย

• โครงการอบรม อสม.

• โครงการแจกถุงยังชีพ

• โครงการวิ่งมาลาทอน เดินวิ่ง 

พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน

งาน event เป็นงานกฬีาสนัทนาการ

กจิกรรมไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย

ภารกจิปศุสตัว์

เขยีนโครงการผดิ เอาค่าใช้จ่ายมาเขยีนเป็น

โครงการ ควรเป็น โครงการดูแลผู้สงูอายุ

ภารกจิงานสาธารณสขุ ยกเว้น ประเมินศักยภาพ อสม.

ขาด ต้องการเพ่ิมเติมพัฒนา หรือใช้เป็นกลไกท างาน

หาเสยีง แจก ค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสม

งาน Event ไม่เป็นการสร้างเสริมสขุภาพ

ลักษณะโครงการ เหตุผล



3. การสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุน : เป็นไปตามประกาศ ข้อ 10 

3.1 ตอ้งมีหน่วยงาน/กลุ่ม/องคก์ร (ปชช.รวมตวั 5 คนไดแ้มไ้ม่จดทะเบยีน) ขอรบัทุน

3.2 เขียนโครงการมาขอรบัทุน (ผูข้อรบัทุนสามารถขอรหสัเพือ่คียเ์องได)้

3.3 ผ่านความเห็นชอบจาก คกก. มีมติดว้ยเสียงขา้งมากในการอนุมติั

3. การเสนอขอรับทุน

หน่วยงานรบัทุน

2 วิธีขอทุน

-กระดาษ

-ออนไลน์

คณะกรรมการกองทุน

พิจารณา

คณะอนุกรรมการ

(ถา้มี)

ไม่อนุมติั /ปรบั

อนุมติั

เอกสารประกอบการเบกิ

-TOR จากเว็บไซต์

-ใบเบกิเงิน

-สรุปผลประชมุ

-โครงการ

โอนเงิน

บญัชี

หน่วยงาน

กลุ่ม/ องคก์ร



แบบฟอร์มเสนอโครงการ (แบบฟอรม์นี้ เป็นตวัอย่าง  กปท. สามารถปรบัเปลีย่นหรือเพิม่เติม

รายละเอียดได ้ตามความเหมาะสม)

การเสนอโครงการเพือ่ขอรบังบประมาณ

เลขา กปท.  มีหนา้ที่น าเอกสารโครงการเขา้สู่วาระการพจิารณาของ คกก.



Mobile view computer view



การด าเนินการเมื่อ รพ.สต.รับทุนจากกองทุนสขุภาพต าบล

รพ.สต./รพ.
สสอ.

กองทุนสขุภาพต าบล อบรม/รณรงค์ สสจ.

อนุมัติด าเนินการ

-แนบปะหน้า

-โครงการเดิม

รพ.

จัดบริการ

สสอ.



1. การประชมุ : ตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย มีวาระเกีย่วกบัการเงินทุกครั้ง

+ องคป์ระชุมจะตอ้งมีเกินกึง่หนึง่ 

+ ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ได้ ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคน

หนึง่เป็นประธานในที่ประชุม (ขอ้ 15 วรรคสอง)

+ ผูเ้สนอโครงการตอ้งช้ีแจงต่อคณะอนุฯ หรือ คกก. เพือ่พิจารณา 

+ หาก คกก. เสนอโครงการเอง สามารถช้ีแจงไดแ้ต่ไม่สามารถลงคะแนน

+ โครงการที่ท าก่อน คณะกรรมการอนุมติั ถอืว่าเป็นโครงการที่มิชอบ

การพิจารณาและอนุมติัโครงการ



ขอ้ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้
(๑) พจิารณาอนุมตัแิผนการเงนิประจ าปีของกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ
(๒) พจิารณาอนุมตัโิครงการ หรอืกจิกรรม ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนตามขอ้ ๑๐
(๓) ออกระเบยีบทีจ่ าเป็นเพือ่ประสทิธภิาพในการบรหิารกองทุน ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดัหรอืแยง้กบัประกาศน้ี
(๔) สนบัสนุนใหบุ้คคลในทอ้งถิน่สามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุทัง้ทีบ่า้น ในชุมชน หรอืหน่วยบรกิาร ได้
อยา่งทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ
(๕) ใหค้ าแนะน าในการจดัท าขอ้มลูและโครงการ หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วกบังานสาธารณสขุ
ของกลุม่เป้าหมาย แก่หน่วยงาน องคก์รหรอืกลุม่ประชาชน และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
(๖) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรบัเงนิ การจา่ยเงนิ และเงนิคงเหลอืของ
กองทุนหลกัประกนัสขุภาพ 
ขอ้ ๑๗ คณะกรรมการกองทุนมอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างาน เพือ่ปฏบิตัหิน้าที่
ตามประกาศนี้ หรอืตามทีค่ณะกรรมการกองทุนมอบหมาย  



ขอ้ ๑๙ คณะอนุกรรมการสนบัสนุนการจดับรกิารดแูลระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายแุละบุคคลอื่นทีม่ภีาวะ
พึง่พงิมอี านาจหน้าที ่พจิารณาอนุมตัโิครงการ แผนการดแูลรายบุคคล รวมถงึคา่ใชจ้า่ยตามแผนการ
ดแูลรายบุคคลส าหรบัผูส้งูอายแุละบุคคลอื่นทีม่ภีาวะพึง่พงิ ของศนูยพ์ฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายุใน
ชุมชน หน่วยบรกิาร หรอืสถานบรกิาร 
ศนูยพ์ฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายใุนชุมชน ตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานก าหนด
ขอ้ ๒๐ การประชุมของคณะอนุกรรมการสนบัสนุนการจดับรกิารดแูลระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายุ
ทีม่ภีาวะพึง่พงิ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน ทีค่ณะกรรมการกองทุนแต่งตัง้ ใหน้ าขอ้ ๑๕ มาบงัคบัใช้
โดยอนุโลม 
ขอ้ ๒๑ ใหก้รรมการ ทีป่รกึษา อนุกรรมการ และคณะท างาน ไดร้บัคา่ตอบแทนในการประชมุ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
และคา่ใชจ้า่ยอืน่

ใหบุ้คคลภายนอก และเจา้หน้าทีห่รอืลกูจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีร่บัการแตง่ตัง้
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานและบรหิารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพ ทีเ่ขา้รว่มประชุม มี
สทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนในการประชุม ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิวงเงนิของขอ้ ๑๐ (๔)
คา่ใชจ้า่ยตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองใหเ้ป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบทา้ยประกาศน้ี



Timeline การบริหารงานกองทุนสขุภาพต าบล

ไตรมาส 1

ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส 2

ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3

เม.ย.-มิ.ย.

ไตรมาส 4

ก.ค.-ก.ย.

o จัดท าแผนสขุภาพต าบล

o แผนการเงิน รับ-จ่าย

o สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

o รับรองรายงานการเงินไตรมาส ปี

o ประชุมคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติ

โครงการ 1-3 คร้ัง

o สปสช.จัดสรรเงิน 45 บาท/ปชก.

o สปสช.ช้ีแจงการด าเนินงาน

o โครงการบริหารกองทุนฯ 15-20%

o ประชุมคณะกรรมการ 2 คร้ัง

o ภายใน 31 มี.ค.เบิกจ่ายเงิน 60%

ของรายรับทั้งหมด

o รายงานการเงินรายไตรมาส

o อปท.สมทบเงิน 30-50% 

ตามระดับรายได้

o ประชุมคณะกรรมการ 1 คร้ัง

o รายงานการเงินรายไตรมาส

o อปท.แจ้ง ปชก.ทุกสทิธผ่ิานเวบ็ไซต์

o ประชุมคณะกรรมการ 1 คร้ัง

o รายงานการเงินรายไตรมาส

o เตรียมการติดตามโครงการและ

รายงานผล

o ภายใน 30 ก.ย.เบิกจ่ายเงิน 80%

ของรายรับทั้งหมด

o ประชุมคณะอนุ LTC คร้ังที่ 1
o ประชุมคณะอนุ LTC คร้ังที่ 2



2. ร่วมกนัพิจารณาโครงการ กิจกรรม : ใหเ้ป็นไปตามแนวทางดงันี้  

2.1 วตัถุประสงคที์่สอดคลอ้งเกีย่วกบัสุขภาพ หรือแกปั้ญหาสุขภาพ

2.2 เงือ่นเวลา ระบุเท่าที่เหมาะสมของกิจกรรม ไม่จ าเป็นตอ้ง 1 ต.ค.-30 ก.ย.

2.3 ไม่สนบัสนุนงบประมาณที่ซ ้ าซอ้นกบังบประมาณปกติ

2.4 ความฟุ่มเฟือยไม่เหมาะสม ไม่เป็นภาระกบั กปท.เช่น แจกจ่ายสิง่ของถว้นหนา้ จดังานสรา้งกระแสครั้งเดียว

คณะอนุกรรมการพจิารณาโครงการ คณะกรรมการพจิารณาโครงการ

การพิจารณาและอนุมติัโครงการ



หมวด ๓ 
ค่าตอบแทนการประชมุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบติัหน้าท่ี

๖. เงินกองทนุหลกัประกนัสขุภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของกรรมการ ท่ีปรึกษา อนุกรรมการ 
คณะท างาน และบคุคลภายนอกท่ีได้รบัเชิญมาประชมุ ดงัต่อไปน้ี
๖.๑ คา่ตอบแทนในการประชุมส าหรบักรรมการหรอืทีป่รกึษา ไมเ่กนิครัง้ละ ๔๐๐ บาทต่อคน เดอืนหนึ่งไมเ่กนิ 
๘๐๐ บาท 
๖.๒ คา่ตอบแทนในการประชุมส าหรบัอนุกรรมการ ไมเ่กนิครัง้ละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดอืนหนึ่งไมเ่กนิ ๖๐๐ 
บาท  
๖.๓ คา่ตอบแทนในการประชุมส าหรบัคณะท างาน ไมเ่กนิครัง้ละ ๒๐๐ บาทต่อคน เดอืนหน่ึงไมเ่กนิ ๔๐๐ บาท
๖.๔ คา่ตอบแทนในการประชุมส าหรบับุคคลภายนอกซึง่เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการกองทุน 
หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างาน ใหเ้บกิจา่ยคา่ตอบแทนไดเ้ทา่กบักรรมการ หรอือนุกรรมการ 
หรอืคณะท างาน แลว้แต่กรณี



๗. เงินกองทนุหลกัประกนัสขุภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรบัเจ้าหน้าท่ีหรือลกูจ้างขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรบัการแต่งตัง้ให้ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานและบริหารจดัการ
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้
เบิกจ่ายในอตัราเท่ากบักรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะท างาน แล้วแต่กรณี

๘. เงินกองทนุหลกัประกนัสขุภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ ท่ีปรึกษา 
อนุกรรมการ คณะท างาน และเจ้าหน้าท่ีหรือลกูจ้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรบัการ
แต่งตัง้ให้ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ ให้
เบิกจ่ายได้ในอตัราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ทัง้น้ี โดยการอนุมติัของประธาน
กรรมการ



การพิจารณาและอนุมติัโครงการ

3.แจ้งใหผู้ข้อรบัทุน หรือผูข้อรับทุนท า

หนงัสือขอรบัทุนจาก กปท.

4.หากโครงการหรือกิจกรรม ตอ้งมีการ

ปรบัปรุงใหเ้หมาะสม ใหเ้จา้หนา้ที่เขียนรายละเอียด

ในส่วนที่ 2  การประชุมอนุมติั ครั้ งที่ ......และผลการ

พิจารณาโครงการ หากเขียนไม่พออาจเขียนเอกสารแนบ

ประกอบได้ให้ประธานกองทุนลงนาม อนุมัติ

โครงการ

5. โอนเงินใหก้บัผูร้บัทุน



5.บนัทึกโครงการทีผ่่านการอนุมติัในโปรแกรมออนไลน ์ใบฏีกาจากระบบ และหนงัสือขอ้ตกลง(TOR)



1. โครงการ  (อาจเขียน หรือพิมพจ์ากระบบเว็บไซต)์

การเบิกงบประมาณ



2. บนัทึกขอ้ตกลง(TOR) ระหว่าง กองทุนสุขภาพต าบลและผูร้บัทุน พิมพจ์ากระบบเท่านั้น

การเบกิงบประมาณ



3. ใบเบกิเงิน หรือใบฎีกา 

+ พมิพจ์ากระบบเท่านั้น ตามประกาศฯ 

+ ท าใบเบกิและการเซ็นช่ือเบกิ เป็นหนา้ทีข่อง อปท. 

+ ทุกช่องจะเป็นต าแหน่ง จนท. 

4. หนงัสือแจง้ใหม้ารบัเงิน หรือหนงัสือขอ

เบิกเงินจากหน่วยงานรบัทุน 

การเบิกงบประมาณจากกองทนุ



๒. การจ่ายเงินกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ
๒.๑ การจา่ยเงนิกองทุนหลกัประกนัสขุภาพตามขอ้ ๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสองแลว้แต่กรณ ี

ใหผู้บ้รหิารสงูสดุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สัง่จา่ยไดต้ามวตัถุประสงคข์องเงนิกองทุนหลกัประกนัสขุภาพนัน้ ๆ ทัง้นี้ 
ภายใตโ้ครงการ หรอืกจิกรรม ทีค่ณะกรรมการกองทุน หรอืคณะอนุกรรมการสนบัสนุนการจดับรกิารดแูลระยะยาวส าหรบั
ผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิอนุมตั ิแลว้แต่กรณี

๒.๒ วธิกีารจา่ยเงนิกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ ใหจ้า่ยได ้ดงัต่อไปนี้
๒.๒.๑ จา่ยเป็นเชค็ขดีครอ่มหรอืตัว๋แลกเงนิหรอืธนาณตัิ
๒.๒.๒ จา่ยทางธนาคาร
๒.๒.๓ จา่ยทางอื่นตามทีค่ณะกรรมการกองทุนก าหนด
๒.๓ ใหผู้บ้รหิารสงูสดุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืรองผูบ้รหิารสงูสดุทีผู่บ้รหิารสูงสดุมอบหมายหรอืปลดั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ คนใดคนหน่ึง ลงนามรว่มกบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ คนใดคนหน่ึงทีผู่บ้รหิารสงูสุด
มอบหมายไวจ้ านวนสองคน รวมเป็นผูล้งนามสองคน เป็นผูเ้บกิเงนิจากบญัชกีองทุนหลกัประกนัสขุภาพตาม
โครงการหรอืกจิกรรมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการกองทุนหรอืคณะอนุกรรมการสนบัสนุนการจดับรกิารดแูล
ระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิ แลว้แต่กรณี
กลุม่ที ่1: นายก อปท. หรอื รองนายก อปท. หรอืปลดั(มตีวัอยา่งลายมอืชือ่ในสมดุบญัช)ี 
กลุม่ที ่2 : จนท. 2 คน เลอืกมา 1 คน(มตีวัอยา่งลายมอืชือ่ในสมดุบญัช)ี 



การโอนเงินแก่หน่วยงานรับทุน

10(1)

10(2)

10(3)

10(4)

10(5)

รพ.สต./รพ.

อปท..

เงินบ ารุง

เงินรับฝาก

คลินิกแพทย์ บัญชีคลินิก

กลุ่ม/ชมรม บัญชีกลุ่ม/ชมรม

หน่วยงานอื่น บัญชีหน่วยงาน

ศพด. บัญชี ศพด. 6(3)

ศผสส./ศคพ. บัญชี ศผสส./ศคพ.

กองที่ดูแลศูนย์ เงินรับฝาก

เบิกเป็นคร้ังๆตามกจิกรรมจ่ายผู้รับผิดชอบ

บัญชีหน่วยงานรับทุน

โอนขาดบัญชี



1. วิธีการจ่ายเงิน :

1.1 เช็คขีดคร่อมหรือตัว๋แลกเงินหรือธนาณติั 

1.2 จ่ายทางธนาคาร 

1.3 จ่ายทางอ่ืนตามที ่คกก. ก าหนด

การจ่ายงบประมาณ

(ผ่านบญัชีธนาคารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดการถอืครองเงินสด)



2. ผูม้ีสิทธิรบัเงิน :

2.1 หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืน 

+ ใหห้วัหนา้ของหน่วย เป็นผูร้บัเงิน หรือ

+ มีหนงัสือมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นเป็นผูร้บัเงินแทนก็ให ้

2.2 องคก์รหรือกลุ่มประชาชน 

+ ใหผู้แ้ทนไม่นอ้ยกว่าสองคนข้ึนไป

+ พยาน 1 คน

แนบส าเนาบตัร ปชช.

การจ่ายงบโครงการให้หน่วยงานรบัทนุ



3. การจ่ายเงิน : มีหลกัฐานเก็บหลกัฐานไว ้เพือ่การตรวจสอบ

+ หน่วยงานออกใบเสร็จรบัเงิน หรือ กลุ่มองคก์ร ปชช. ออก ใบส าคญัรบัเงิน 

+ หลกัฐานการน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูม้ีสิทธิรบัเงิน 

การจ่ายงบโครงการให้หน่วยงานรบัทนุ



๒.๔ การจา่ยใหผู้ม้สีทิธริบัเงนิทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร สถานบรกิาร หน่วยงานสาธารณสขุ หรอืหน่วย
งานอื่น ใหห้วัหน้าของหน่วยบรกิาร สถานบรกิาร หน่วยงานสาธารณสขุ หรอืหน่วยงานอื่นนัน้ เป็นผูร้บัเงนิ 
หากไมส่ามารถมารบัเงนิไดด้ว้ยตนเอง จะมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นเป็นผูร้บัเงินแทนกใ็ห้กระท าได้
ทัง้น้ีตอ้งมหีนงัสอืมอบอ านาจทีช่ดัเจน

๒.๕ การจา่ยใหผู้ม้สีทิธริบัเงนิทีเ่ป็นองคก์รหรอืกลุม่ประชาชน ใหผู้แ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
องคก์รหรอืกลุม่ประชาชน ไม่น้อยกว่าสองคนขึน้ไปเป็นผูร้บัเงิน

๒.๖ การจา่ยเงนิกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ ตอ้งมหีลกัฐานการจา่ยเป็นใบเสรจ็รบัเงิน 
ใบส าคญัรบัเงิน ตามแบบทีส่ านกังานก าหนด หรอืหลกัฐานการน าเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของผูม้ี
สทิธริบัเงนิหรอืหลกัฐานการรบัเงนิอยา่งอื่น ตามทีค่ณะกรรมการกองทุนก าหนด เกบ็ไวเ้พื่อการตรวจสอบ

ใครเป็นผู้รับเงิน....โครงการ



1. การบันทึกบัญชี : บันทึกตามรูปแบบที่ส่านักงานก่าหนด(ในระบบเว็บไซต์)

ระบบบัญชี กปท.ผ่านระบบออนไลน์ (www.localfund.happynetwork.org)

การท าบญัชี และรายงานการเงิน



2. จดัท ารายงาน : ผลการด าเนนิงาน รายงานการรบัเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การท าบญัชีและรายงานการเงิน



รายงานเงินคงเหลือดว้ยระบบอิเล็กทรอนกิส์

การท าบญัชีและรายงานการเงิน



รายงานการรับ – จ่ายเงินรายเดือน ไตรมาส ปี

การปิดและส่งรายงานทางการเงิน กปท. : เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ กปท.จะพิมพ์รายงานเดือน ไตรมาส และปี เสนอ คกก. 
เห็นชอบ โดยที่ส่งให้ สปสช.เขต 12 เนื่องจากมีในระบบออนไลน์แล้ว

การท าบญัชีและรายงานการเงิน



การท าบญัชีและรายงานการเงิน



รายงานผลการด าเนินโครงการ



รายงานผลการด าเนินโครงการ



การลงขอ้มูลกิจกรรมโครงการและประเมินโครงการผ่านเว็บไซต์



ผู้ขอรับทุน
กรณีหน่วยสาธารณสขุ และหน่วยงานอื่น กรณีองค์กรหรือ 

กลุ่มประชาชน 

ค่าใช้จ่าย

1. ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ภายใต้
โครงการ หรือกิจกรรมที่ คกก. อนุมัติ

2. การรับเงิน เก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานนั้นๆ 
ถือปฏิบัติ

3. เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้ 
เพื่อการตรวจสอบ

1. ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ภายใต้โครงการ หรือ
กิจกรรมที่ คกก. อนุมัติ

2. ค่าใช้จ่ายส่าหรับบุคคล และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางให้เทียบเคียงตามระเบียบของ อปท. 

3. การจัดซื้อจัดจ้างให้ถือราคากลางหรือราคาตลาด
4. การจัดหาครุภัณฑ์ ให้แนบเอกสารใบเสร็จรบัเงิน

หรือใบส่าคัญรับเงินไว้กับรายงานจ่ายเงิน

อนุกรรมการติดตามโครงการ ออกติดตามและประเมินผลการด่าเนินโครงการของผู้ขอรับทุน*

รายงาน

1. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้รายงานผลการด่าเนินงาน และการจ่ายเงิน เพื่อให้ คกก. ทราบ 
และให้ อทป.เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ (ภายใน 1 เดือน)

2. กรณีที่มีเงินเหลือ ให้ส่งคืน กปท.  (เว้นแต่เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุขส่าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC))

การติดตามและประเมินโครงการ



ค่าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามโครงการ

การติดตามและประเมินโครงการ



กรณีผู้รับทุนไม่รายงานสรุป จะต้องด่าเนินการดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งถึงผู้รับทุน เพ่ือส่งรายงานสรุปโครงการและเอกสารการเงิน

2. แต่งตั้งคณะท่างานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่อง ผลการด่าเนินงาน เอกสารการเงิน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้รับทุนส่งเอกสารหรือเข้ามาชี้แจงข้อมูลอย่างเต็มที่

3. กรณีต้องเรียกเงินคืน สามารถเรียกเงินคืนในส่วนที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีมติว่าต้องคืนเงิน 
และอาจเรียกดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7 นับแต่วันที่เบิกเงินจาก กปท. และผู้รับทุนสามารถช่าระหนี้ครั้งเดียวหรือผ่อน
จ่ายที่ละงวด

4. กรณีผู้รับทุนไม่ด่าเนินการคืนเงิน อปท.อาจด่าเนินคดีตามกฎหมาย โดยมอบหมายให้นิติกรฟ้องร้องเป็น
คดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนจากผู้รับทุน

การติดตามและประเมินโครงการ



1. การประเมินตนเอง

การติดตามและประเมินผล กปท.



การสนบัสนุนการท างานและประเมินผลกองทุน

• คณะท างานสนบัสนุนกองทุน ฯ ระดบัจงัหวดั 7 จงัหวดั  140 คน

• Coaching Team (แผนสุขภาพต าบล เขียนโครงการทีม่ีคุณภาพ

ระบบติดตามประเมินผล)

• ประเมินผลใหค้ะแนนกองทุน

พฒันาการท าแผนสุขภาพ การเขียนโครงการ ประเมินผลและใหค้ าแนะน ากองทุน เวทีแลกเปลีย่นและน าเสนอผลงานกองทุน



ก ากบัดูแลการใช้เงนิกองทุนหลกัประกนัสุขภาพท้องถิน่

ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและการใช้เงนิกองทุนฯไม่ถูกต้อง
เพิม่การเข้าถึงโครงการทีพ่ฒันาและอนุมัตเิพือ่ค้นหา 

โครงการไม่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์กองทุน


