
การดําเนนิงานและบริหาร
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพื้ นที่

สมชาย ละอองพนัธุ์

098-2797712





พฒันาการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพืน้ทีแ่ละ LTC

2559

เกิดกองทนุสขุภาพ

ตาํบลนาํรอ่ง

2549 25522545

เกิด พรบ.

หลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ

เกิด สปสช. 

provider

ระหว่างผูใ้หบ้รกิาร

และผูร้บับรกิาร

2557 2562

เกิดกองทนุสขุภาพ

เตม็พืน้ท่ี

-กองทนุสขุภาพตาํบล

บรหิารงานและ

ดาํเนินการโดย อปท.

-เกิดการตรวจสอบของ

หนว่ยงาน เชน่ สตง.

เกิด LTC -ใชค้าํวา่ระบบหลกัประกนัสขุภาพ

ระดบัพืน้ท่ี แทน กองทนุรวม LTC

-เพิ่มงบบรหิาร 20% (มี LTC)

-ใชค้าํวา่บคุคล แทนกลุม่คนตา่งๆ

-ปลดเง่ือนไข/เพิ่มเง่ือนไขของ

หนว่ยงานรบัทนุ

-เพิ่มคลงั อปท.มาเป็น ผช.เลขานกุาร

กองทนุ

-ขอ้ 23เง่ือนไขไมจ่ดัสรรเงินกองทนุ

เหลือเกิน 2 เทา่รายรบั
-เบิกคา่ตอบแทนประชมุใหบ้คุคลภายนอก 

มีหนงัสอืตอบรบัการเขา้ประชมุ จะ

กาํหนดใหน้อ้ยกวา่คณะกรรมการ/

คณะอนกุรรมการ/คณะทาํงาน(ออกระเบียบ)

- ผูมี้ลงนาม 2ฝ่ัง เลือกฝ่ังละ 1 คน

สถานะกองทนุเป็นลกัษณะบรหิารโดย

กลุ่มบคุคล

2561 2563

ป.ฉ2

ขยายผูเ้ขา้รว่ม LTC 

ทกุสิทธิ และทกุชว่ง

อายุ

ขยายอาํนาจ

คณะอนกุรรมการ 

LTC พิจารณาได้

ทกุสิทธิทกุชว่งวยั

ป.ฉ3

เพิ่มอาํนาจประธาน

กองทนุ 10/1

สามารถอนมุตัิ

โครงการเก่ียวกบัโค

วิด-19 ไมเ่กิน 

100,000บาท/

โครงการ



อปท. ตองแตงต้ังและมอบหมายงาน จนท.

รับผิดชอบงานกองทุน
กองสาธารณสุข/สํานักปลัด บริหารทั่วไป

กองคลัง พัสดุ รับผิดชอบงานบัญชี พัสดุ

สํานักปลัด งานแผนกองทุนและงบประมาณ
ตัวอยางหนังสือแตงตั้งในคูมือแบบฟอรมจากเว็บกองทุน

สุขภาพตําบล(www.localfund.happynetwork.org)

กรณีศึกษา
อบต.เนินสวย นายกแตงต้ังให ผอ.คลัง เปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ และคําสั่ง อบต.มอบให จนท.การเงินเซ็นชื่อในการ

ตรวจสอบการเบิกเงิน ปรากฏวา จนท.ดังกลาว ไมยอมเขาประชุมและ

เบิกเงินตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติ (นายกฯ รองละเวนปฏิบัติหนาท่ี ตาม 

ม.157 และลงโทษทางวินัยฐานขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา)

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


การบริหารจัดการ
• ยึดประกาศฯ สปสช.  พ.ศ.2561 เปนสําคัญ

• สนับสนุน และสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวย

บริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข หนวยงานอื่น 

องคกรหรือกลุมฯ เพ่ือใหบุคคล สามารถเขาถึงบริการ

สาธารณสุข(วัตถุประสงค)www.localfund.happynetwork.org

การใช้จ่ายเงนิ
• หนวยบริการ สถานบริการ หนวยงาน

สาธารณสุข หนวยงานอืน่ องคกรหรือกลุมฯ

เสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน 

• คณะกรรมการประชุม/อนุมัติ โครงการ

• ทํา TOR ระหวาง กปท. - ผูรับทุน

• อปท.โอนเงิน(ใบฎีกา)ใหหนวยรับทนุ

MOU

http://www.localfund/


บทบาทที่แตกตางกัน แตมักสับสน

1.แตงต้ัง จนท.มารับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพตําบล

และ LTC (บริหารงานท่ัวไป การเงิน พัสดุ และบัญชี 

แผนสุขภาพ )

2.จัดทําโครงการบริหารกองทุน 15-20 % ของรายรับป

นั้น

3.เบิกจายเงินใหหนวยงานรับทุน

4.ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิมเติมกรณี 12(7)

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1.พิจารณาอนุมัติโครงการฯจากหนวยงานรับทุน ขอ 10

2.หนาท่ีตามขอ 16 

2.1 อนุมัติแผนการเงินรับ-จายประจําป(แบบฟอรม)

2.2 พิจารณาอนุมัติโครงการใหเปนไปตาม ขอ 10

2.3 ออกระเบียบเทาท่ีจําเปนตอการบริหารงาน

2.4 สนับสนุนใหบุคคลเขาถึงบริการสาธารณสุข ท้ังในบาน 

ชุมชน หรือหนวยบริการ อยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง

2.5 ใหคําแนะนําเรื่องจัดทําขอมูลและโครงการ

2.6 ใหความเห็นชอบรายงานผลดําเนินงาน รายงานการเงิน

รายเดือน ไตรมาส และรายป

3.แตงต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ตาม ขอ 17

4.แตงต้ังคณะอนุกรรมการ LTC ตามขอ 18

คณะกรรมการกองทนุหลกัประกันสขุภาพ

หนวยงานรับทุน

1.ทําโครงการเสนอกองทุน และรับโอนเงิน

2.บริหารโครงการและรายงานผลการดําเนินงาน



บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน

กองทุนสุขภาพตําบล

กองทุน LTC

โครงการ

แผนการดูแลรายบุคคล 

(CP)

คณะกรรมการกองทุนฯ

คณะอนุกรรมการLTC



จัดสรรเงิน กองทุนสุขภาพตําบลจาก สปสช.

• กรอก ปชก.ทะเบียนราษฎร(ทุกสิทธิ) ณ วันที่ 1 เมษายน ผานเว็บไซต

• คํานวณเงินท่ีคาดวาจะไดรับ (เอา ปชก.x 45 บาท)

• คํานวณเงินสมทบตามระดับรายได อปท. ป 61

กรณีท่ี 1 รายได นอยกวา 6 ลานบาท สมทบ= 0.3X เงินท่ีไดรับจัดสรรจาก สปสช.

กรณีท่ี 2 รายได ระหวาง 6-20 ลานบาท สมทบ= 0.4X เงินท่ีไดรับจัดสรรจาก สปสช.

กรณีท่ี 3 รายได มากกวา 20 ลานบาท สมทบ= 0.5X เงินท่ีไดรับจัดสรรจาก สปสช.

หมายเหตุ สามารถสมทบเงินมากกวาขั้นตํ่าได

แนบเอกสารแสดงขอมูล ปชก.เพ่ือรอการตรวจสอบ

1) ไมจัดสรรเงินแก

กองทุนฯสะสมเกิน 2 

เทา รายรับปที่ผานมา

2.ปรับเกลี่ยเพ่ิมให

กองทุนที่มีผลงาน

บริหารดี



การแจงประชากรเพื่อรับจัดสรรและตั้งขอบัญญัติ สมทบของ อปท.



จัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพืน้ที่

แจงการจัดสรรแก อปท.ผานระบบเว็บไซตเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง

อปท.จะแจงจํานวน ปชก.(1 เม.ย.)ผานระบบเว็บไซตเพ่ือคาดการณ

จํานวนเงินจัดสรร และการคํานวณ เงินสมทบของ อปท.



การตรวจสอบการโอนเงินจดัสรรจาก สปสช.

ใสร่หสั Lกองทนุ

เลือกกองทนุ

1 2

3



การตดิตามการสมทบเงนิของ อปท. 



แจงผานเว็บไซต

โดยอัพโหลด



คําสั่งแตงต้ังโดย องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เลขคําสั่งเปนของ อปท.

นาย อปท.ลงนามเอง



ท่ีปรึกษา 3 คน ไมเปนกรรมการไมสามารถยกมือตัดสินได แตมีสิทธิเบิกคาตอบแทน

ประชุม สามารถสงคนประชุมแทนได

ใชตําแหนง ใครปฏิบัติหนาท่ีแทน/ นายก มอบรองนายกเขาในแตละครั้งได

เปนกรรมการ ไมไดเปน

ร อ ง ป ร ะ ธ า น  ห า ก

ประธานไมมาไมมอบ

ใ ค ร  ใ ห ท่ี ป ร ะ ชุ ม

คัดเลือกกันเอง



อสม. 2 คน ใชช่ือ-สกุล แตงตั้ง 

มอบใครไมได ประชุมแทน

ผูแทนหมูบาน ไมใชผูใหญบานแต

เปนตัวแทนท่ีถูกเลือกมา ไมเกิน 5 

คน ใชช่ือ-สกุล แตงตั้ง มอบใคร

ไมได ประชุมแทน

ใชตําแหนง แตงตั้ง สามารถมอบใหประชุมแทนได หรือ ทําหนังสือราชการ

มอบใหรอง.../หัวหนาสวน...เปนกรรมการและเลขาฯ แบบน้ีมอบขาด.....

ผอ.คลัง เปนกรรมการและ ผช.เลขานุการ เพ่ิมมาอีก 1 ตําแหนง ใชตําแหนง แตงตั้ง แต

หากจะมอบ จนท. ตองเก่ียวกับการเงินเทาน้ัน



ขอ ๑๓ ใหกรรมการตามขอ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 
นับแตวันท่ีออกคําสั่งแตงตั้ง

เม่ือครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่งแลว หากยังมิไดมีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการ
ซ่ึงพนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป จนกวากรรมการซ่ึงไดรับการคัดเลือกขึ้นใหม
เขารับหนาท่ี แตตองไมเกินเกาสิบวัน นับแตวันท่ีกรรมการพนจากตําแหนง 

ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่ง พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทน
ภายในสามสบิวัน นับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการนั้นวางลง ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานกําหนดในขอ ๑๒ วรรคสามหรือ
วรรคสี่ แลวแตกรณี ใหผูไดรับการคัดเลือกอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ท่ีเหลือของกรรมการซ่ึงตนแทน เวนแตกรณีท่ีวาระของกรรมการท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยู
ไมถึงเกาสิบวัน จะไมดําเนินการคัดเลือกหรือแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางนั้นก็ได และในการนี้
ใหคณะกรรมการกองทุนประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู

ในกรณีท่ีกรรมการตามขอ ๑๒ (๓) วางลงไมวาดวยเหตุใด และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการแทนท่ีวาง ให
ประชุมคณะกรรมการกองทุนดวยกรรมการเทาท่ีมีอยู(ส อบต.ท่ีสภามอบหมาย)



ข้อ ๑๔ กรรมการตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจาก
ตาํแหน่ง ในกรณดีงัต่อไปนี้

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ย้ายไปดาํรงตาํแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่อื่น

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมอืนไร้ความสามารถ

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๖) ได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถงึที่สดุให้จาํคุก เว้นแต่โทษสาํหรับความผดิที่ได้กระทาํ
โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ

(๗) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์
ประสานงานหลักประกนัสขุภาพประชาชน หรือหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอสิระ
ในท้องถิ่น 

(๘) ขาดประชุมสามคร้ังตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตอุนัสมควร 

ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏบิตัหิน้าที่ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม



เงินหรือทรัพยสิน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ

องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

(1) เงินจัดสรรแตละป 45 บาท ตอหัวประชากร

(2) เงินสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรณีรายไดปที่ผานมา ไมรวมเงินอุดหนุน

• ตํ่ากวา 6 ลานบาท

• ต้ังแต 6 ถึง 20 ลานบาท
• สูงกวา 20 ลานบาท

ไมนอยกวารอยละ 30 

ไมนอยกวารอยละ 40

ไมนอยกวารอยละ 50 

(3) รายไดอื่นของ กปท. ดอกเบี้ยประจําป ( 2 ครั้ง ตอป) = มี.ค.และ ก.ย.

คาบริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพ่ึงพิง(LTC)

เหมาจาย 6,000 บาท/บุคคลที่มี
ภาวะพ่ึงพิง*

ไมตองสมทบ



การบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

1.จัดทาํแผนสุขภาพตาํบลของกองทุน ประจาํปี ก.ย.-ต.ค.
1.คณะทาํงานจดัทาํแผน รวบรวมวิเคราะห์

ขอ้มลูสถานการณส์ขุภาพจาก รพ.สต. ศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ โรงเรยีน จปฐ.

2.จดัลาํดบัความสาํคญัปัญหาสขุภาพ

3.เลือกแผนสขุภาพตามประเดน็ เพิ่มขอ้มลู

3.1 สถานการณปั์ญหา

3.2 เปา้หมาย

3.3 วิธีการ กิจกรรม

3.4 งบประมาณ

3.5 โครงการท่ีควรดาํเนินการ หน่วยงาน 

จาํนวนเงิน(จอง) 

ขั้นตอนการจัดทาํแผนสุขภาพ



แผนงานสุขภาพ กองทุนฯ

14/12/2021 21



อยู่ไหน…? ใส่ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพระดบัตําบล



ไปไหน…? ใส่เป้าหมาย 1 ปี



ไปอย่างไร…? ดูกิจกรรม/วิธีการสําคัญที่ควรทํา



2.จัดทําแผนการเงินประจําป รับ-จาย



การใส่โครงการท่ีควรดาํเนินการในแผนสุขภาพ

1

ใสชื่อโครงการที่ควรดําเนินการในแผน

ใสชื่อหนวยงาน/บุคคลรับผิดชอบ

เลือกประเภทการสนับสนุน

งบประมาณที่ต้ังไว (เลขกลมๆ)



แผนการเงินรับ-จ่ายประจาํปี โดยเช่ือมโยงกบัแผนสุขภาพ



แผนการเงนิประจาํปี........

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.







ประเภท 10(3)

ประเภท 10(2)

ประเภท 10(1)

ประเภท 10(2)

ประเภท 10(2)

โครงการท่ีจองไวสําหรับการจะขอรับเงินจากกองทุนสุขภาพตําบล



แผนพัฒนาทองถ่ิน กับ ....โครงการที่รับเงินจากกองทุนสุขภาพตําบล

คาใชจายตามโครงการท่ีไดรับสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตําบล ตาม

ประกาศฯหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ ป  

61 อันมี สปสช.เปนเจาของระเบียบ มิไดกําหนดใหตองบรรจุไวใน

แผนพัฒนาทองถิ่น

สรุป: โครงการดานสุขภาพท่ีหนวยงานรับทุน ทุกประเภท ไมตองบรรจุไว

ในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือ มท.0819.2/22141 ลว.2 ธ.ค.2563

แผนพัฒนาทองถิ่น แผนสุขภาพตําบล โครงการ

โครงการบริหารประเภท 4



การตั้งวงเงนิ โครงการบริหารกองทุน

โครงการบรหิาร ปี….

กองทนุตาํบล

15% ของรายรบัปีนัน้

กองทนุตาํบล+LTC

20% ของรายรบัปีนัน้

เงินเกิน 2 เทา่

ตัง้เท่ากบัปีก่อน

วิธีคิดเงินเหลือเกิน 2 เทา่

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

สปสช.จดัสรร =5,000 บาท

อบต.สมทบ= 5,000 บาท

วิธีคิด 

เงินคงเหลือสะสม = 30,000 =   3 เท่า
(สปสช.จดัสรร+สมทบ)   (5,000+5,000)



การหักภาษี ณ ที่จายซ้ือครุภัณฑจากงบบริหาร 10(4)

แนวคิด 1***(สนับสนุนแนวทางนี้)
เนื่องจาก กองทุน ไมมีสถานะนิติบุคล

ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย
เอกสารจัดซ้ือทํามือ-ไมทํา e-GP

ทําใบฎีกาจายเต็มให รานคาที่ขายของ

แนวคิด 2
อยากหักภาษี ณ ที่จาย เพื่อสบายใจและไม

อยากใหรัฐฯเสียผลประโยชนจากภาษีตาม

คํารองจาก สรรพากร

วิธีแรก ทําใบฏีกา 2 ใบจากโครงการบริหาร

• ใบแรกจายคาครุภัณฑให รานคา

• ใบที่ 2 จายภาษีหัก ณ ที่จายเพ่ือโอนเขาเปน

เงินรับฝากให อปท.ไปจายโดยใชเลขภาษีของ 

อปท.(กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต....)

วิธีที่ 2 ทําใบฎีกา 1 ใบรวมในคาภาษี หัก ณ ที่จาย

หมายเหตุ วาหักภาษี ณ ที่จายใหรานจายเงินสดให 

อปท.และคลังนําสงภายในวันที 7 ของเดือนถัดไป



ประกาศข้อ 10 หลกัเกณฑ์การบริหารกองทุนฯ พ.ศ.2561

กาํหนดดงันี้

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7วรรคหน่ึง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็น
ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมทีค่ณะกรรมการกองทุนอนุมัต ิ

อนุมัติ 1.วัตถุประสงค์

2.ค่าใช้จ่าย

3.เงือ่นเวลาทาํงาน(ระยะเวลาทาํงาน 

ควรเป็นไปตามปีงบประมาณ แตไ่ม่หา้มใหท้าํงาน

ข้ามปีงบประมาณก็ได้ ส่งสรุปผลงาน เอกสารการเงนิ 

ภายหลังเสร็จงาน 1 เดอืน

คณะกรรมการมีอํานาจทางปกครอง/ออกคําส่ังทาง

ปกครอง(อนุมัต/ิไม่อนุมัต)ิ
-ประชุมต้องชอบด้วยกฎหมาย(มากกว่าคร่ึงของ

จาํนวนกรรมการ เช่น มี ก.ก. 15คน ต้องประชุมอย่าง

น้อย 8 คน อนุมัตโิครงการเสียงเกนิกึง่หน่ึง)

-โครงการทีท่าํก่อน คณะกรรมการอนุมัติ

ไม่ผ่านกรรมการ โครงการมชิอบ เป็นโมฆะ

1

2

3



การสรา้งเสรมิสขุภาพ ปอ้งกนั

โรค ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และรกัษา

ปฐมภมิูเชิงรุก

กิจกรรมหรอืกระบวนการสรา้ง

เสรมิสขุภาพ ปอ้งกนัโรค

การสรา้งเสรมิสขุภาพ ปอ้งกนัโรค 

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และรกัษาปฐมภมิู

เชิงรุก

เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิาร

กองทนุ คณะกรรมการ 

คณะอนกุรรมการ คณะทาํงาน

วสัดท่ีุมีลกัษณะครุภณัฑ์

แกปั้ญหาเบือ้งตน้และบรรเทาปัญหา

สาธารณสขุจากโรคระบาด หรอืภยั

พิบติั

10,000 บ./โครงการ

ครุภณัฑไ์ม่จาํกดั

ครุภณัฑไ์ม่จาํกดั 

15-20    รายรบัปีนัน้

ครุภณัฑต์ามความจาํเป็นไม่

จาํกดัรายการและวงเงิน 

ครุภณัฑไ์ม่จาํกดั 

อปท.



โครงการบริหารจดัการ กปท. ประเภท 10(4)

หลัก คือ ไมโอนเขา อปท.

เบิกจากบัญชีกองทุน

กอง/หนวย อปท.ท่ีรับผิดชอบงานบริหาร 

เขียนโครงการบริหาร 1 โครงการ

คาจางเหมาบริการ จนท.ประจํากองทุน 

ไมเกิน 1 ป กําหนดคุณสมบัติ คัดเลือก

ตามระเบียบและวิธีการ อปท.

คาใชจาย
1. คาตอบแทน 400/300/200 บ.

2. คาตอบแทนบุคคลภายนอกที่เชิญ

ประชุม/จนท.ชวยงานเทากับชุดเขารวม

3. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม

4. คาอาหารกลางวัน

5. เอกสารประชุม

เบิกทุกคร้ังที่มีการประชุมเปนวงเงินรวมตามคาใชจายทั้ง

กิจกรรม เชนประชุมคร้ังที่ 1 ใช 13,000 บ.

จัดซื้อจาง
+ เอกสารทํามือ

ไมบันทึก e-gp

+ ตั้งกรรมการกําหนดคุณสมบัติ และ

ตรวจรับพัสดุ

+ ไมโอนเขา อปท.

+ ทําใบเบิกเงิน จายราน

+ กําหนดคุณสมบัต/ิคัดเลือก/การรับ

งาน เบิกจากกองทุนฯใหคนรับจาง

คาใชจาย
ในการเดินทางประชุม 

ประกอบดวย

1. คาพาหนะเดินทาง หรือ

คาชดเชยน้ํามันเช้ือเพลิง

ยานพาหนะไมเกิน 4 บ.

2. คาที่พัก

3. คาเบี้ยเลี้ยง 240 บ./วัน

4. อ่ืนๆ

คาใชจาย
1. คาที่พัก

2. คาวทยากร

3. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม

4. คาอาหารกลางวัน

5. เอกสารประชุม

6. คาใชจายอ่ืน เชน คาเหมารถ/ 

จางติดตาม โครงการ ....บาท 

คาจัดจางจัดนิทรรศการ

ครุภัณฑ/วัสดุ......รายการ

การจาง พนง.ช่ัวคราว

รวมประชุม อบรม

โดย สปสช.หรือ

หนวนงานอื่นจีด

ทําแผนสุขภาพ 

พัฒนาการเขียน

โครงการ/ติดตาม

มหกรรมและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ประชุม

คณะกรรมการ

ประชุม

คณะอนุฯ LTC

คณะทํางาน...



แนวทางการใช้เงินกองทุนเพ่ือแก้ปัญหาโรคระบาดร้ายแรง(Covid-19) ตามประกาศฯ ฉ.3

ภาวะปกติทั่วไป

ใช ้ประกาศ ฯ 61

โรคระบาดรา้ยแรง เช่น Covid ระบาด

ใช ้ประกาศ ฯ ฉ.3(63)

o คณะกรรมการกองทนุ อนมุติั ตามอาํนาจขอ้ 10(5) กนัวงเงิน 5-10%

o ทาํโครงการแยกตามประเภทของโรคระบาด/ภยัพิบติั

หน่วยงานรบัทนุ : รพ.สต./อสม./อปท.

พิจารณาโครงการแลว้ โอนเขา้บญัชี หน่วยงานรบัทนุ

เงือ่นไข :ครุภณัฑไ์มจ่าํกดัตามความจาํเป็น(มีแลว้ไมพ่อเพิ่มเติม)

ไมจ่าํกดัวงเงินตอ่โครงการ

10/1 ประธานกองทนุฯ อนมุติัโครงการ ทกุประเภท (1),(2),(3),(5)

หน่วยงานรบัทนุ :รพ.สต./กลุม่ ปชช./หน่วยงานอ่ืน ศพด./อปท.

เง่ือนไข :โครงการละไมเ่กิน 100,000 บาท/โครงการ ก่ีโครงการก็ได้

: ครุุภณัฑต์ามเง่ือนไขของประเภทหน่วยงานรบัทนุ

ยงัไมอ่นมุติั 

ไมท่นัการณ์



402 M

351 M
303 M

จ่าย

2560 2561 

450 M

361 M
319 M

จ่าย

2562 

491 M

279 M
359 M

จ่าย

2563 

450 M

314 M 397 M

จ่าย

2564 

328 M

341 M

402.0 M

จ่าย

เพิ่ม
40 M

เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินกองทุน ปี 64 เท่ากบั 430 ลา้นบาท 

230 M

เงินสะสมยกมา

รายรับ



การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการ 
LTC หรือคณะทํางานฯผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

• ใชโปรแกรม zoom (สามารถใชหองประชุมออนไลนของเว็บไซตกองทุนสุขภาพตําบล ประสานผาน
คุณสิทธิพงษ 08-1818-2543) หรือจะสมัครใชโปรแกรม zoom เอง

• มีหนังสือเชิญจากกองทุนไปยังคณะกรรมการ/อนุ/ทํางาน และผูเกี่ยวของ รายละเอียดแจงวันเดือนป
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

• การประชุมจะตองแสดงช่ือ-สกุล โดยวิธีการรายงานตัว หรือ ขานช่ือ หรือพิมพผานChat 

• การลงมติใชการยกมือผานหนาจอ หรือ พิมพ chat และบันทึกไว

• มีการบันทึกการประชุม เชน การ capture หนาจอแนบผูเขารวมและเพ่ือสงเบิกเงินคาตอบแทน
ประชุมจากโครงการบริหารฯ



ส.ค. 64 เขต 12 เบิกจ่าย 399.0 ล้านบาท (ข้อมูล 20/8/64)

328.5m

346.8m

409.9 m

สะสมยกมา

รายรับ 64 รายจ่าย 64

59.4%
(115.1%)

จังหวัด

%การจา่ย

รายรับ ปี 64

%เทยีบรายได้

ทัง้หมด

ตรัง 106.9 48.67

นราธิวาส 102.79 52.52

ปัตตานี 104.94 54.83

พัทลุง 97.83 70.88
ยะลา 125.61 62.63

สงขลา 138.69 63.00

สตลู 94.26 66.08430 m240 m

เบิกเพ่ิม 30 m
Goal

เหลือเพียง 1 เดือน การเบิกจา่ยเงิน 64



จังหวัด จํานวนกองทุน เป้าหมาย 55% ของ
จํานวนกองทุนเบิกถึง 
70%(แห่ง)

ผลงาน (18-5-64) จํานวน
กองทุนเบิกถึง 70%

เร่งเบิกจ่ายอีก(แห่ง)

ตรัง 99 54 27 27
นราธิวาส 88 48 21 27
ปัตตานี 113 62 29 33
พัทลุง 73 40 29 11
ยะลา 63 35 16 19
สงขลา 139 76 24 52
สตูล 41 23 12 11

339 158

55% จาํนวนกองทุนตาํบล เบกิจ่ายมากกว่า 70% ของรายรับทัง้หมด



จาํนวนกองทุนท่ีจ่ายเงินแบ่งตามระดบัร้อยละการจ่ายเงิน

>20-50%

180 แห่ง

74 แห่ง=0%

< 20%

165 แห่ง

>50-60% >60-70% >70-80% >80-90% >90%

27 แหง่
54 แหง่

74 แหง่61 แหง่55 แหง่

ตวัชีว้ดั > 70%

ขอ้มลู ณ 18 พ.ค.64

155 แหง่



โครงการแกปญหา Covid – 19 กองทุนตําบลในพื้นท่ีเขต 12 สงขลา ป 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.

% และจํานวนเงิน การเบิกจายเงินโครงการ Covid-19

ขอมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 63

จํานวนโครงการ



การทาํโครงการเฝ้าระวงัและจัดตั้ง LQ ผ่านกองทุนฯ

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 2 พ.ค.64 www.localfund.happynetwork.org



การแต่งตั้ง นายกเทศ.../อบต... ตวัแทนสภา 2 คน ท่ีเลือกตั้งใหม่

1.กรณี นายกเทศ/อบต.... ไมต่อ้งออกคาํสั่งแตง่ตัง้ใหมแ่ต่

ปรบัขอ้มลูในเวบ็ไซต์
เขา้เวบ็ไซตก์องทนุสขุภาพตาํบล >>>กองทนุของฉนั>>>คณะกรรมการ

เลือก 3 จดุหลงัตาํแหน่ง ประธานกองทนุฯ >>>คลกิออกจากกรรมการ

1

2

เพ่ิมประธานฯใหม่

3



การแต่งตั้ง นายกเทศ.../อบต... ตวัแทนสภา 2 คน ท่ีเลือกตั้งใหม่

2.กรณี ตวัแทนสภาเทศ/อบต.... 1.ใหส้ภาคดัเลือกตวัแทน 2 คน

2.สภาแจง้ผลคดัเลือก(แนบรายงาน ประชมุ)

3.อปท.แตง่ตัง้ใหม ่ดาวน์โหลดแบบฟอรม์
เวบ็ไซตก์องทนุสขุภาพตาํบล >>>คูมื่อและแบบฟอรม์

กองทนุ>>>แบบฟอรม์เปล่ียนแปลงกรรมการ

2

ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ เพ่ือเติมขอ้มลูคาํสั่งเปลี่ยนแปลง

1



โครงการแกปั้ญหาความผดิปกติทางสายตา

โรคทางสายตา เช่น ความดนัดวงตา 

และตาตอ้กระจก

หน่วยงานท่ีขอ :รพ.ช. รพ.สต.อปท.ท่ีมีงานสาธารณสขุ และศนูยพ์ฒันาคณุภาพชีวิต ผส.

ความผิดปกติทางสายตา

เดก็:สัน้ หรอืเอียง ผูส้งูอาย:ุยาว

ขัน้ตอน

1.คดักรองภาวะผิดปกติทางสายตา รว่มกนัระหวา่ง จน.สธ.

และรา้นตดัแวน่

2.ลงขอ้มลูผูท่ี้มีความผิดปกติทางสายตา

3.แกปั้ญหา ตดัแวน่สายตา เดก็ ไมเ่กิน 500 บาท ผูส้งูอายุ

ไมเ่กิน 200 บาท(ปรบัราคาตามความเหมาะสม เช่นมีคูเ่ทียบ

ราคา)

ขัน้ตอน

1.ตรวจความผิดปกติและวดัความดนัดวงตา

(คา่บรกิารตรวจโดยแพทยไ์ด)้

2.สง่ตอ่ไปผา่ตดัลอกตา ตอ้ กระจก

3.หากมีความผิดปกติสายตาในผูส้งูอาย ุสามารถมี

คา่ใชจ้่ายเรื่องแวน่ตาสาํหรบัผูส้งูอายไุด้

กองทนุตา



การบนัทึกผลงานลงสนบัสนุนกองทุนฯพ่ีเล้ียงผา่นออนไลน์

1. เลือกคลิก๊ มมุสมาชิก ดว้ย

รหสัพ่ีเลีย้ง (T….) เทา่นัน้



2.คลิก๊ เลือกโครงการของพ่ีเลีย้ง รบัผิดชอบอยู่

กรณี ไมเ่หน็โครงการพ่ีเลีย้ง ตอ้งดงึพ่ีเลีย้งเขา้ไปอยูเ่ป็น

เจา้ของโครงการก่อน
3. คลิก๊เพ่ือบนัทกึกิจกรรมในความรบัผิดชอบ



4.เลือกบนัทกึผลงานการลงพืน้ท่ีสนบัสนนุกองทนุ ตามความรบัผิดชอบ

บนัทกึผลผลิต การพฒันาแผนสขุภาพ เกิดแผนฯ จาํนวน ก่ีแผน และแผนอะไรบา้ง สมบรูณ์

หรอืไม ่และการพฒันาโครงการเกิดขึน้ก่ีโครงการ 



ปี 2564
พ.ค.เบกิจ่ายแลว้ 261.9 ลา้นบาท

เปา้หมาย 320 ลา้นบาท (สิน้ มิ.ย.)

(ขอ้มลู ณ 5 พ.ค.64)

ปี 2563

260.1ลา้นบาท

การเบิกจา่ยเงินกองทนุสขุภาพตาํบล เขต 12 ปี 64-63 สปสช.เขต 12 สงขลา



สถานการณ์เบิกจ่ายเงินกองทุนฯรายเดือน เขต 12 สงขลา เทียบ 63-64

ปี 63

ปี 64 : 

เปา้หมายจ่ายเงิน >70%

ของเงินทัง้หมด

4 เดือนสดุทา้ย ขอใหเ้รง่การเบิก

จ่ายเงินอีก  160 ลา้นบาท

เฉลี่ยเบิก30-40 ลา้นบาท/เดือน



Conceptual จัดการระบบสุขภาพชุมชนผ่านกองทุนสุขภาพตาํบล

อยู่ไหน ? ไปไหน ?

ไปอย่าง ?

ตัวชีวั้ด

ประเมนิผล/ตดิตาม

ไปถงึหรือยัง ?

o คนเก่งขึน้

o สิง่แวดล้อมเอือ้

o ระบบ/กลไกเอือ้โครงการอะไรบ้าง ?

oProject 1

oProject 2

oProject 3

กองทุนสุขภาพตาํบล

o สถานการณเ์ป็น

อย่างไร ขนาดร้อยละ

o แนวโน้มความรุนแรง



การออกแบบโครงการดา้นสุขภาพท่ีดี

อยูไ่หน ?

สถานการณส์ขุภาพเป็นอยา่งไร

- รอ้ยละของเดก็ศพด.เตีย้ 20

- รอ้ยละของเดก็ศพด.ผอม 9

- อ่ืนๆ 

สรา้งกติการว่ม ขอ้ตกลงรว่ม 

สรา้งความเขม้แข็งชมุชน 

พฒันาทกัษะคน ความรู ้

สรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ 

ระบบ/กลไกช่วย สรา้งสขุภาพ

คา่ใชจ้่าย

คา่ใชจ้่าย

คา่ใชจ้่าย

คา่ใชจ้่าย

คา่ใชจ้่าย

คา่ใชจ้่าย
ตัวชีวั้ด

ประเมนิผล/ตดิตาม

วิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา

กจิกรรม
เปา้หมาย ?

-อยากเหน็อะไรเกิดขึน้

คน

ระบบ สิง่แวดล้อม

คน

ระบบ สิ่งแวดล้อม



รับสมคัร....พ้ืนท่ี นาํร่อง โครงการพฒันาระบบความมัน่คงทางอาหารระดบัทอ้งถ่ิน

จ.ปัตตานี 1 แหง่

จ.นราธิวาส 1 แหง่

(อบต.หรอื เทศบาลก็ได)้ 

เนือ้หา คือ เนือ้งานความมั่นคงทางอาหาร เชน่ พืชรว่มยาง เครอืขา่ยเกษตร 
เครอืขา่ยเยาวชน สตร ีธนาคารเมลด็พนัธุ ์ 

สนับสนุนงบประมาณ  เขียนโครงการความมั่นคงทางอาหาร 80,000 บาท

งานทาํขอ้มลูดา้นอาหาร จาํนวน 30,000 บาท

ติดตอ่ผ่านคณุวรรณา สวุรรณชาตร ี โทร.087-6309473 

ให ้อบต./เทศบาล ประสานโดยตรง หมดเขตรบัสมคัร 17 พ.ค.64 เทา่นัน้ 



ตวัอย่างโครงการส่งเสริมพฒันาการเดก็





การจ่ายเงินกองทุนไม่ตรงวตัถุประสงค ์จากกรณีศึกษาสปสช.เขต 12 สงขลา

การขอรบัทนุ กระบวนการพิจารณาอนมุติั การใชจ้่ายเงินตามโครงการ

หน่วยงานรบัทนุ

-โครงการไม่ตรง

วตัถปุระสงคก์องทนุ

-ทาํเกินขอบเขต เช่น

อสม.คดักรองมะเรง็ปาก

มดลกู ฟ้ืนฟคูนพิการ(รบัทนุ

แทนหน่วยงาน)

คณะกรรมการ

-นายก อปท.ใหเ้บิกเงินโดยไม่ประชมุ

คณะกรรมการ

-ประชมุคณะกรรมการ องคป์ระชมุไม่

ครบ ตามขอ้ 15

-ปลดัหรอืเลขานกุาร วินิจฉยั

โครงการเองวา่ผ่าน หรอืไม่ผ่าน โดย

ไม่นาํเขา้คณะกรรมการ

จนท.อปท. หน่วยงานรบัทนุ

-ทจุรติ ทาํโครงการปลอม 

เบิกจ่ายแลว้เบิกเงินเอาไป

ใชส้ว่นตวั

-ไมบ่รหิารกองทนุฯ น่ิงเฉย

จนเงินสะสมเกิน 2 เทา่  ผิด

...(157)

-ไมส่มทบเงินเขา้กองทนุ

-ไมเ่บิกคา่ตอบแทนประชมุ

ใหค้ณะกรรมการ 

อนกุรรมการ จนท.มา

ช่วยงาน

-นาํไปใชไ้ม่ตรงกบัโครงการ เช่น 

ศกึษาดงูานนอกสถานท่ี แตผู่เ้ขา้รว่ม

ลงลายมือช่ือครบ เอาไปซือ้ของแจก

แก่ผูเ้ขา้รว่ม

-เบิกงบประมาณซํา้ซอ้น

-ซือ้ของไม่ตรงกบัคณุสมบติั

-มีผลประโยชนร์ว่มกบัเครอืญาติ เช่น 

ญาติ จนท.หรอืผูบ้รหิาร

-ไม่สง่รายงานผลและเอกสารการเงิน
กรณีศึกษา บริษัทแวนตามาติดตอ นายกฯใหทําโครงการ



หลักเกณฑพิจารณาโครงการ
1.วัตถุประสงคเก่ียวกับสุขภาพ (ไมสรางรายได นันทนาการ ศาสนา ประเพณี) 

2.ไมซ้ําซอนงบปกติหนวยงาน

3.คาใชจายตองเหมาะสมคุมคา(ไมฟุมเฟอย) กรณีศึกษา 
 หามแจกของรางวัลถวนหนา เชน

ซ้ือเสื้อคณะกรรมการกองทุน เสื้อนักกีฬา ยกเวน ผาขาวมาอุปกรณเปลี่ยนเพ่ือขลิบอวัยวะ /ผาถุงคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

 หามใหเงินเปนรางวัล (มอบโลรางวัล ประกาศนียบัตรได)

 ดูงานอยางเดียว ไมเห็นกระบวนการทํางานตอ

 อบรมพัฒนาศักยภาพอยางเดียว( อบรม อสม.) แตหากมีอบรม ใหมีการปฏิบัติการชุมชนดวย

 จัดงานสรางกระแสครั้งเดียวจบ เชน จัดแรลลี่จักรยาน วิ่งมาลาทอน เปนตน

 แขงขันกีฬานักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คนสูงอายุ

 ซ้ือของหรือครุภัณฑอยางเดียวไมมีกิจกรรมดานสรางเสริมสุขภาพ



กรณีศึกษา



กรณีศึกษา



กรณีศึกษา



กรณีศกึษา



ตวัอยา่ง โครงการมิใช่วตัถุประสงคก์องทุน

• โครงการกูชี้พ กูภ้ยั ฟ้ืนคืนชีพ

• โครงการแขง่ขนักีฬาผูส้งูอาย ุนกัเรยีน

• โครงการศกึษาดงูานผูส้งูอายุ

• โครงการทาํหมนัสนุขั ลงิ

• โครงการซือ้เตียงผูป่้วย

หรอื ซือ้เครือ่งพน่หมอกควนัยงุลาย

• โครงการอบรม อสม.

• โครงการแจกถงุยงัชีพ

• โครงการวิ่งมาลาทอน เดนิวิ่ง 

พรบ.การแพทยฉ์กุเฉิน

งาน event เป็นงานกีฬาสนัทนาการ

กิจกรรมไมคุ่ม้คา่ ฟุ่ มเฟือย

ภารกิจปศสุตัว์

เขียนโครงการผิด เอาคา่ใชจ้่ายมาเขียนเป็น
โครงการ ควรเป็น โครงการดแูลผูส้งูอายุ

ภารกิจงานสาธารณสขุ ยกเวน้ ประเมินศกัยภาพ อสม.
ขาด ตอ้งการเพิ่มเติมพฒันา หรอืใชเ้ป็นกลไกทาํงาน

หาเสียง แจก คา่ใชจ้่ายไมเ่หมาะสม

งาน Event ไมเ่ป็นการสรา้งเสรมิสขุภาพ

ลักษณะโครงการ เหตุผล



3. การสนบัสนนุเงินแก่ผูร้บัทนุ : เป็นไปตามประกาศ ขอ้ 10 

3.1 ตอ้งมีหน่วยงาน/กลุ่ม/องคก์ร (ปชช.รวมตวั 5 คนไดแ้ม้ไม่จดทะเบยีน) ขอรับทุน

3.2 เขียนโครงการมาขอรับทุน (ผู้ขอรับทุนสามารถขอรหัสเพือ่คยีเ์องได้)

3.3 ผ่านความเหน็ชอบจาก คกก. มมีตดิ้วยเสยีงข้างมากในการอนุมัติ

3. การเสนอขอรบัทนุ

หน่วยงานรับทุน

2 วธีิขอทุน

-กระดาษ

-ออนไลน์

คณะกรรมการกองทุน

พจิารณา

คณะอนุกรรมการ

(ถ้าม)ี

ไม่อนุมัต ิ/ปรับ

อนุมัติ

เอกสารประกอบการ

เบกิ

-TOR จากเวบ็ไซต์

-ใบเบกิเงนิ

-สรุปผลประชุม

-โครงการ

โอนเงนิ

บัญชี

หน่วยงาน

กลุ่ม/ องคก์ร



แบบฟอร์มเสนอโครงการ (แบบฟอรม์นี้ เป็นตวัอย่าง  กปท. สามารถปรบัเปลีย่นหรือเพิม่เติม

รายละเอียดได ้ตามความเหมาะสม)

การเสนอโครงการเพือ่ขอรบังบประมาณ

เลขา กปท.  มีหนา้ที่นาํเอกสารโครงการเขา้สู่วาระการพจิารณาของ คกก.



Mobile view computer view



วิธีดําเนินการ เมื่อ รพ.สต.รับทุนจากกองทุนสุขภาพตําบล

รพ.สต./รพ.
สสอ.

กองทุนสุขภาพตําบล อบรม/รณรงค สสจ.

อนุมัตดํิาเนินการ
-แนบปะหนา

-โครงการเดิม

รพ.

จัดบริการ

สสอ.



1. การประชุม : ต้องชอบด้วยกฎหมาย มวีาระเกีย่วกับการเงนิทุกคร้ัง

+ องคป์ระชุมจะต้องมเีกนิกึง่หน่ึง 

+ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัตหิน้าทีไ่ด้ ให้กรรมการทีม่าประชุมเลือกกรรมการ

คนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม (ข้อ 15 วรรคสอง)

+ ผู้เสนอโครงการต้องชีแ้จงต่อคณะอนุฯ หรือ คกก. เพือ่พจิารณา 

+ หาก คกก. เสนอโครงการเอง สามารถชีแ้จงได้แต่ไม่สามารถลงคะแนน   

+ โครงการทีท่าํก่อน คณะกรรมการอนุมัต ิถอืว่าเป็นโครงการทีม่ชิอบ

การพิจารณาและอนุมติัโครงการ



ขอ้ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมอีาํนาจหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี

(๑) พจิารณาอนุมตัแิผนการเงนิประจาํปีของกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ

(๒) พจิารณาอนุมตัโิครงการ หรอืกจิกรรม ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนตามขอ้ ๑๐

(๓) ออกระเบยีบทีจ่าํเป็นเพือ่ประสทิธภิาพในการบรหิารกองทุน ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดัหรอืแยง้กบัประกาศน้ี

(๔) สนบัสนุนใหบุ้คคลในทอ้งถิน่สามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุทัง้ทีบ่า้น ในชุมชน หรอืหน่วยบรกิาร ได้
อยา่งทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ

(๕) ใหค้าํแนะนําในการจดัทาํขอ้มลูและโครงการ หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วกบังานสาธารณสขุ
ของกลุม่เป้าหมาย แก่หน่วยงาน องคก์รหรอืกลุม่ประชาชน และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

(๖) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบรายงานผลการดาํเนินงาน รายงานการรบัเงนิ การจา่ยเงนิ และเงนิคงเหลอืของ
กองทุนหลกัประกนัสขุภาพ 

ขอ้ ๑๗ คณะกรรมการกองทุนมอีาํนาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน เพือ่ปฏบิตัหิน้าที่
ตามประกาศน้ี หรอืตามทีค่ณะกรรมการกองทุนมอบหมาย  



ขอ้ ๑๙ คณะอนุกรรมการสนบัสนุนการจดับรกิารดแูลระยะยาวสาํหรบัผูส้งูอายแุละบุคคลอื่นทีม่ภีาวะ
พึง่พงิมอีาํนาจหน้าที ่พจิารณาอนุมตัโิครงการ แผนการดแูลรายบุคคล รวมถงึคา่ใชจ้า่ยตามแผนการ
ดแูลรายบุคคลสาํหรบัผูส้งูอายแุละบุคคลอื่นทีม่ภีาวะพึง่พงิ ของศนูยพ์ฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายใุน
ชุมชน หน่วยบรกิาร หรอืสถานบรกิาร 

ศนูยพ์ฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายใุนชุมชน ตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานกาํหนด

ขอ้ ๒๐ การประชุมของคณะอนุกรรมการสนบัสนุนการจดับรกิารดแูลระยะยาวสาํหรบัผูส้งูอายุ
ทีม่ภีาวะพึง่พงิ คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน ทีค่ณะกรรมการกองทุนแต่งตัง้ ใหนํ้าขอ้ ๑๕ มาบงัคบัใช้
โดยอนุโลม 

ขอ้ ๒๑ ใหก้รรมการ ทีป่รกึษา อนุกรรมการ และคณะทาํงาน ไดร้บัคา่ตอบแทนในการประชุม คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
และคา่ใชจ้า่ยอืน่

ใหบุ้คคลภายนอก และเจา้หน้าทีห่รอืลกูจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีร่บัการแต่งตัง้
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานและบรหิารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพ ทีเ่ขา้รว่มประชุม มี
สทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนในการประชุม ทัง้น้ี ตอ้งไมเ่กนิวงเงนิของขอ้ ๑๐ (๔)

คา่ใชจ้า่ยตามวรรคหน่ึง และวรรคสองใหเ้ป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบทา้ยประกาศน้ี



บทบาทพีเ่ลีย้ง

coach

audit

40% กองทุนผลงานน้อย

30% กองทุนผลงานดี

o วางแผนออกแบบการ audit เช่น ลงราย

กองทุนหรือ ทาํเป็น zone,zoom

o กรอกผลนิเทศใน google form

ภายใน 30 ก.ค.
o ทาํแผนสุขภาพ 

o พัฒนาโครงการทีด่ ี

o ประเมินโครงการทีด่ี



การทาํงานพีเ่ลีย้ง จังหวดั

ธ.ค.-ก.พ.

พฒันาการทาํแผนสขุภาพ

ผลผลติ :เกิดแผนสขุภาพ 4-5 ประเดน็

ม.ีค.-พ.ค.

พฒันาโครงการท่ีดี

ม.ิย.-ก.ค. ส.ค.-ก.ย.

เกิดโครงการท่ีดี

สนบัสนนุโครงการ

ประเมินผลโครงการ

audit กองทนุบรหิารท่ีดี

เกิดขอ้มลูคณุคา่
โครงการ รายงานผล

โครงการผา่นออนไลน์

เวทีประกวดกองทนุ 3 

โซน



Timeline การบริหารกองทุนสุขภาพตําบล

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 จัดทําแผนสุขภาพตําบล
o แผนการเงิน รับ-จาย

o สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

o รับรองรายงานการเงินไตรมาส ป

o ประชุมคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติ

โครงการ 3 ครั้ง

o โครงการบริหารกองทุนฯ 15-20% o ประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง

o รายงานการเงินรายไตรมาส

o อปท.สมทบเงิน 30-50% 

ตามระดับรายได o ประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง

o รายงานการเงินรายไตรมาส
o อปท.แจง ปชก.ทุกสิทธิผานเว็บไซต

o ประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง

o รายงานการเงินรายไตรมาส

o เตรียมการติดตามโครงการและ

รายงานผล

o ประชุมคณะอนุ LTC ครั้งท่ี 1
o ประชุมคณะอนุ LTC ครั้งท่ี 2

5%25%45%25%

รอยละการเบิกจาย



2. ร่วมกนัพจิารณาโครงการ กิจกรรม : ใหเ้ป็นไปตามแนวทางดงัน้ี 

2.1 วตัถุประสงคที์่สอดคลอ้งเกีย่วกบัสุขภาพ หรือแกปั้ญหาสุขภาพ

2.2 เงือ่นเวลา ระบุเท่าที่เหมาะสมของกิจกรรม ไม่จําเป็นตอ้ง 1 ต.ค.-30 ก.ย.

2.3 ไม่สนบัสนุนงบประมาณที่ซ้ําซอ้นกบังบประมาณปกติ

2.4 ความฟุ่มเฟือยไม่เหมาะสม ไม่เป็นภาระกบั กปท.เช่น แจกจ่ายสิง่ของถว้นหนา้ จดังานสรา้งกระแสครั้งเดียว

คณะอนุกรรมการพจิารณาโครงการ คณะกรรมการพจิารณาโครงการ

การพจิารณาและอนุมติัโครงการ



หมวด ๓ 

ค่าตอบแทนการประชมุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบติัหน้าท่ี

๖. เงินกองทนุหลกัประกนัสขุภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของกรรมการ ท่ีปรึกษา อนุกรรมการ 
คณะทาํงาน และบคุคลภายนอกท่ีได้รบัเชิญมาประชมุ ดงัต่อไปน้ี

๖.๑ คา่ตอบแทนในการประชุมสาํหรบักรรมการหรอืทีป่รกึษา ไมเ่กนิครัง้ละ ๔๐๐ บาทต่อคน เดอืนหน่ึงไมเ่กนิ 
๘๐๐ บาท 

๖.๒ คา่ตอบแทนในการประชุมสาํหรบัอนุกรรมการ ไมเ่กนิครัง้ละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดอืนหน่ึงไมเ่กนิ ๖๐๐ 
บาท  

๖.๓ คา่ตอบแทนในการประชุมสาํหรบัคณะทาํงาน ไมเ่กนิครัง้ละ ๒๐๐ บาทต่อคน เดอืนหน่ึงไมเ่กนิ ๔๐๐ บาท

๖.๔ คา่ตอบแทนในการประชุมสาํหรบับุคคลภายนอกซึง่เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการกองทุน 
หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน ใหเ้บกิจา่ยคา่ตอบแทนไดเ้ทา่กบักรรมการ หรอือนุกรรมการ 
หรอืคณะทาํงาน แลว้แต่กรณี



๗. เงินกองทนุหลกัประกนัสขุภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนสาํหรบัเจ้าหน้าท่ีหรือลกูจ้างขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรบัการแต่งตัง้ให้ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานและบริหารจดัการ
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน ให้
เบิกจ่ายในอตัราเท่ากบักรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน แล้วแต่กรณี

๘. เงินกองทนุหลกัประกนัสขุภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ ท่ีปรึกษา 
อนุกรรมการ คณะทาํงาน และเจ้าหน้าท่ีหรือลกูจ้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรบัการ
แต่งตัง้ให้ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ ให้
เบิกจ่ายได้ในอตัราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ทัง้น้ี โดยการอนุมติัของประธาน
กรรมการ



การพจิารณาและอนุมติัโครงการ

3.แจ้งใหผู้ข้อรบัทุน หรือผูข้อรบัทุนทํา

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 หรือพมิพจ์ากระบบเว็บไซต)์

การเบิกงบประมาณ



2. บนัทึกขอ้ตกลง(TOR) ระหว่าง กองทุนสุขภาพตําบลและผูร้บัทุน พมิพจ์ากระบบเท่านั้น

การเบกิงบประมาณ



3. ใบเบกิเงิน หรือใบฎีกา 
+ พมิพจ์ากระบบเท่านั้น ตามประกาศฯ 

+ ทําใบเบกิและการเซ็นช่ือเบกิ เป็นหนา้ทีข่อง อปท. 

+ ทุกช่องจะเป็นตําแหน่ง จนท. 

4. หนงัสือแจง้ใหม้ารบัเงิน หรือหนงัสือขอ

เบกิเงินจากหน่วยงานรบัทุน 

การเบิกงบประมาณจากกองทนุ



๒. การจ่ายเงินกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

๒.๑ การจา่ยเงนิกองทุนหลกัประกนัสขุภาพตามขอ้ ๗ วรรคหน่ึง และวรรคสองแลว้แต่กรณ ี
ใหผู้บ้รหิารสงูสดุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สัง่จา่ยไดต้ามวตัถุประสงคข์องเงนิกองทุนหลกัประกนัสขุภาพนัน้ ๆ ทัง้น้ี 
ภายใตโ้ครงการ หรอืกจิกรรม ทีค่ณะกรรมการกองทุน หรอืคณะอนุกรรมการสนบัสนุนการจดับรกิารดแูลระยะยาวสาํหรบั
ผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิอนุมตั ิแลว้แต่กรณี

๒.๒ วธิกีารจา่ยเงนิกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ ใหจ้า่ยได ้ดงัต่อไปน้ี

๒.๒.๑ จา่ยเป็นเชค็ขดีครอ่มหรอืตัว๋แลกเงนิหรอืธนาณตัิ

๒.๒.๒ จา่ยทางธนาคาร

๒.๒.๓ จา่ยทางอื่นตามทีค่ณะกรรมการกองทุนกาํหนด

๒.๓ ใหผู้บ้รหิารสงูสดุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืรองผูบ้รหิารสงูสดุทีผู่บ้รหิารสงูสดุมอบหมายหรอืปลดั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ คนใดคนหน่ึง ลงนามรว่มกบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ คนใดคนหน่ึงทีผู่บ้รหิารสงูสดุ
มอบหมายไวจ้าํนวนสองคน รวมเป็นผูล้งนามสองคน เป็นผูเ้บกิเงนิจากบญัชกีองทุนหลกัประกนัสขุภาพตาม
โครงการหรอืกจิกรรมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการกองทุนหรอืคณะอนุกรรมการสนบัสนุนการจดับรกิารดแูล
ระยะยาวสาํหรบัผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิ แลว้แต่กรณี

กลุม่ที ่1: นายก อปท. หรอื รองนายก อปท. หรอืปลดั(มตีวัอยา่งลายมอืชือ่ในสมดุบญัช)ี 

กลุม่ที ่2 : จนท. 2 คน เลอืกมา 1 คน(มตีวัอยา่งลายมอืชือ่ในสมดุบญัช)ี 



การโอนเงินแกหนวยงานรับทุน
10(1)

10(2)

10(3)

10(4)

10(5)

รพ.สต./รพ.

อปท..

เงินบํารุง

เงินอุดหนุนจากหนวยงานอื่น

คลินิกแพทย บัญชีคลินิก

กลุม/ชมรม บัญชีกลุม/ชมรม

หนวยงานอ่ืน บัญชีหนวยงาน

ศพด. บัญชี ศพด. 6(3)

ศผสส./ศคพ. บัญชี ศผสส./ศคพ.

กองท่ีดูแลศูนย เงินอุดหนุนจากหนวยงานอ่ืน

เบิกเปนครั้งๆตามกิจกรรมจายผูรับผิดชอบ

บัญชีหนวยงานรับทุน/องคกร/กลุม

ไมโอน เขาชื่อบุคคล

โอนขาดบัญชี

โอนขาดบัญชี



1. วธีิการจ่ายเงนิ :
1.1 เช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงนิหรือธนาณัต ิ

1.2 จ่ายทางธนาคาร 

1.3 จ่ายทางอืน่ตามที ่คกก. กาํหนด

การจ่ายงบประมาณ

(ผ่านบัญชธีนาคารและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ลดการถอืครองเงนิสด)



2. ผูมี้สิทธิรบัเงิน :
2.1 หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืน 

+ ใหห้วัหนา้ของหน่วย เป็นผูร้บัเงิน หรือ

+ มีหนงัสือมอบอํานาจใหผู้อ่ื้นเป็นผูร้บัเงินแทนก็ให ้

2.2 องคก์รหรือกลุ่มประชาชน 
+ ใหผู้แ้ทนไม่นอ้ยกว่าสองคนข้ึนไป

+ พยาน 1 คน

แนบสาํเนาบตัร ปชช.

การจ่ายงบโครงการให้หน่วยงานรบัทนุ



3. การจ่ายเงิน : มีหลกัฐานเก็บหลกัฐานไว ้เพือ่การตรวจสอบ

+ หน่วยงานออกใบเสร็จรบัเงิน หรือ กลุ่มองคก์ร ปชช. ออก ใบสําคญัรบัเงิน 
+ หลกัฐานการนาํเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูมี้สิทธิรบัเงิน 

การจายงบโครงการใหหนวยงานรับทนุ



๒.๔ การจา่ยใหผู้ม้สีทิธริบัเงนิทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร สถานบรกิาร หน่วยงานสาธารณสขุ หรอืหน่วย
งานอื่น ใหห้วัหน้าของหน่วยบรกิาร สถานบรกิาร หน่วยงานสาธารณสขุ หรอืหน่วยงานอื่นนัน้ เป็นผูร้บัเงนิ 
หากไมส่ามารถมารบัเงนิไดด้ว้ยตนเอง จะมอบอาํนาจให้ผูอ่ื้นเป็นผูร้บัเงินแทนกใ็ห้กระทาํได้
ทัง้น้ีตอ้งมหีนงัสอืมอบอาํนาจทีช่ดัเจน

๒.๕ การจา่ยใหผู้ม้สีทิธริบัเงนิทีเ่ป็นองคก์รหรอืกลุม่ประชาชน ใหผู้แ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
องคก์รหรอืกลุม่ประชาชน ไม่น้อยกว่าสองคนขึน้ไปเป็นผูร้บัเงิน

๒.๖ การจา่ยเงนิกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ ตอ้งมหีลกัฐานการจา่ยเป็นใบเสรจ็รบัเงิน 
ใบสาํคญัรบัเงิน ตามแบบทีส่าํนกังานกาํหนด หรอืหลกัฐานการนําเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของผูม้ ี

สทิธริบัเงนิหรอืหลกัฐานการรบัเงนิอยา่งอื่น ตามทีค่ณะกรรมการกองทุนกาํหนด เกบ็ไวเ้พือ่การตรวจสอบ

ใครเปนผูรับเงิน....โครงการ



1. การบันทึกบัญชี : บันทึกตามรูปแบบที่สํานักงานกําหนด(ในระบบเว็บไซต)

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

การทาํบญัชี และรายงานการเงิน



2. จดัทํารายงาน : ผลการดําเนนิงาน รายงานการรบัเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือดว้ยระบบอิเล็กทรอนกิส์

การทําบญัชีและรายงานการเงิน



รายงานเงนิคงเหลือดว้ยระบบอเิล็กทรอนิกส์

การทําบญัชีและรายงานการเงิน



รายงานการรับ – จายเงินรายเดือน ไตรมาส ป

การปดและสงรายงานทางการเงิน กปท. : เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ กปท.จะพิมพรายงานเดือน ไตรมาส และป เสนอ คกก. 

เห็นชอบ โดยที่สงให สปสช.เขต 12 เนื่องจากมีในระบบออนไลนแลว

การทําบญัชีและรายงานการเงิน



การทําบญัชีและรายงานการเงิน



รายงานผลการดาํเนินโครงการ



รายงานผลการดาํเนินโครงการ



การลงขอ้มูลกิจกรรมโครงการและประเมินโครงการผ่านเว็บไซต์



ผูขอรับทุน
กรณีหนวยสาธารณสขุ และหนวยงานอ่ืน กรณีองคกรหรือ 

กลุมประชาชน 

คาใชจาย

1. ใชจายตามวัตถุประสงค ภายใต

โครงการ หรือกิจกรรมที่ คกก. อนุมัติ

2. การรับเงิน เก็บรักษาเงิน การจายเงิน

ใหเปนไปตามระเบียบที่หนวยงานนั้นๆ 

ถือปฏิบัติ

3. เก็บหลักฐานการจายเงินจากบัญชีไว 

เพ่ือการตรวจสอบ

1. ใชจายตามวัตถุประสงค ภายใตโครงการ หรือ

กิจกรรมที่ คกก. อนุมัติ

2. คาใชจายสําหรับบุคคล และคาใชจายในการ

เดินทางใหเทียบเคียงตามระเบียบของ อปท. 

3. การจัดซ้ือจัดจางใหถือราคากลางหรือราคาตลาด

4. การจัดหาครุภัณฑ ใหแนบเอกสารใบเสร็จรบัเงิน

หรือใบสําคัญรับเงินไวกับรายงานจายเงิน

อนุกรรมการติดตามโครงการ ออกติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการของผูขอรับทุน*

รายงาน

1. เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ ใหรายงานผลการดําเนินงาน และการจายเงิน เพ่ือให คกก. ทราบ 

และให อทป.เก็บไวเพ่ือการตรวจสอบ (ภายใน 1 เดือน)

2. กรณีที่มีเงินเหลือ ใหสงคืน กปท.  (เวนแตเงินสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการดูแล

ระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง(LTC))

การติดตามและประเมินโครงการ



คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามโครงการ

การติดตามและประเมินโครงการ



กรณีผูรับทุนไมรายงานสรุป จะตองดําเนินการดังนี้

1. ใหเจาหนาที่มีหนังสือแจงถึงผูรับทุน เพ่ือสงรายงานสรุปโครงการและเอกสารการเงิน

2. แตงต้ังคณะทํางานเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง เรื่อง ผลการดําเนินงาน เอกสารการเงิน โดยเปดโอกาส

ใหผูรับทุนสงเอกสารหรือเขามาชี้แจงขอมูลอยางเต็มที่

3. กรณีตองเรียกเงินคืน สามารถเรียกเงินคืนในสวนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงมีมติวาตองคืนเงิน 

และอาจเรียกดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 7 นับแตวันท่ีเบิกเงินจาก กปท. และผูรับทุนสามารถชําระหนี้ครั้งเดียวหรือผอน

จายที่ละงวด

4. กรณีผูรับทุนไมดําเนินการคืนเงิน อปท.อาจดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยมอบหมายใหนิติกรฟองรองเปน

คดีแพงเพ่ือเรียกคาเสียหายคืนจากผูรับทุน

การติดตามและประเมินโครงการ



1. การประเมินตนเอง

การติดตามและประเมินผล กปท.



การสนับสนุนการทาํงานและประเมินผลกองทุน

• คณะทาํงานสนับสนุนกองทุน ฯ ระดบัจังหวัด 7 จังหวัด  140 คน

• Coaching Team (แผนสุขภาพตาํบล เขียนโครงการทีม่ีคุณภาพ
ระบบตดิตามประเมินผล)

• ประเมินผลใหค้ะแนนกองทุน

พฒันาการทาํแผนสุขภาพ การเขียนโครงการ ประเมนิผลและใหค้าํแนะนาํกองทุน เวทแีลกเปลี่ยนนาํเสนอผลงานกองทุน



กาํกบัดูแลการใช้เงนิกองทุนหลกัประกนัสุขภาพท้องถิน่

ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและการใช้เงนิกองทุนฯไม่

ถูกต้อง

เพิม่การเข้าถงึโครงการทีพั่ฒนาและอนุมัตเิพือ่ค้นหา 

โครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงคก์องทุน
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