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เจตนารมณ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่หรือพืน้ท่ี

 สร้างการมส่ีวนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้บีทบาทดูแลสุขภาพของประชาชนในพืน้ที่

 สนับสนุนใหป้ระชาชนได้แสดงบทบาทในการพึง่ตนเองด้านสุขภาพ

 ส่งเสริมใหบุ้คลากรด้านสาธารณสุขในพืน้ทีไ่ดแ้สดงบทบาทสนับสนุนประชาชนในการดแูลสุขภาพตนเอง

 ส่งเสริมใหทุ้กฝ่ายทีเ่กีย่วข้องเกดิความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพของประชาชน 

 ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพไดด้้วยตนเอง สร้างกลไกในสังคมทีจ่ะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ทีม่ีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง



การบริหารงบประมาณจากกองทุน

สปสช.

อปท.

45 บาท / ปชก.

สมทบ 30-50%

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถิน่หรือพืน้ที่

ประชุมอนุมัตโิครงการ 

โอนเงนิ (ใบฎกีา)

หน่วยงานรับทุน

คณะกรรมการกองทุน

โครงการ
1. หน่วยงานทีม่ีภารกิจด้าน

สาธารณสุขโดยตรง

2.  หน่วยงานรัฐอืน่

3.  องคก์ร

4.  กลุ่มประชาชน









การบริหารงบประมาณจากกองทุน
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ข้อพงึระวงัการใช้เงนิกองทุน ของหน่วยบริการ 

ข้อค้นพบจาก สตง. และ ปปช.



สรุปการดาํเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพทอ้งถิน่ ทีไ่ม่เป็นไปตามประกาศ ฯ ปี 2561 

แนวปฏบัิตติามประกาศ กรณีไม่สอดคล้องตามประกาศ ข้อเสนอแนะ

1. การสมทบเงนิของ สปสช.และ อปท.

(ประกาศข้อ 7 วรรคหน่ึง)
ไม่ได้รับการสมทบเงนิจาก สปสช.เน่ืองจากเงนิ

เหลือจ่ายเกิน 2 เทา่ของรายรับ

1. ใหเ้ร่งรัดตดิตามแผนงาน โครงการปีทีผ่่าน

มา พร้อมทบทวนกิจกรรมการดาํเนินงาน

และปรับแผนการใช้จ่ายในแต่ละ

ปีงบประมาณ
2. ประชาสัมพนัธใ์หห้น่วยรับจัดสรร

งบประมาณทราบแผนงบประมาณและเชญิ

ชวนเสนอโครงการเพือ่ขอรับงบประมาณ

2. การสนับสนุนเงนิใหผู้้รับทุน 

(ประกาศข้อ 10 และ

เอกสารแนบทา้ยประกาศ ) 

สนับสนุนโครงการไม่ครอบคลุมหน่วยรับทุนตาม

ประกาศ ซึง่อาจทาํใหบ้างกลุ่มไม่ได้รับการดูแล / 

เข้าถงึบริการ

ควรสนับสนุนใหค้รบทุกประเภทของผู้รับทุน ทัง้

หน่วยบริการ /สถานบริการ / หน่วยงาน

สาธารณสุข / หน่วยงานอื่น / องคก์ร หรือกลุ่ม

ประชาชน .. หากไม่เสนอแผนงานโครงการมาควร

ประสานถามอีกคร้ัง



แนวปฏบิตัติามประกาศ กรณีไม่สอดคล้องตามประกาศ ข้อเสนอแนะ

2. การสนับสนุนเงนิทาํ

โครงการ 

(ประกาศข้อ 10 และ

เอก สารแนบทา้ยประกาศ ) 

1. การจัดทาํโครงการไม่ได้ระบุรายละเอียดส่ิงสาํคัญ ทัง้

กลุ่มเป้าหมาย จาํนวนกิจกรรมการดาํเนินงาน ซึง่อาจ

คาํนวนงบประมาณไม่ตรงความเป็นจริง  

2. การจัดประชุม / อบรม เอกสารไม่ถูกต้อง

2.1  มกีารจ่ายค่าตอบแทนและเบกิเกินจริงตาม

กาํหนดการ / บางคร้ังไม่มกีาํหนดการ 

2.2  ใบสาํคัญรับเงนิไม่ระบุวันที ่กิจกรรม ชือ่บรรจง

ผู้รับเงนิจ่ายเงนิ และกรณีเป็นบลิเงนิสดให้ระบุ

ชือ่ร้านหรือชือ่ผู้รับ-จ่ายเงนิใหชั้ดเจน

2.3  เอกสารทางการเงนิมกีารขีดฆ่า ลบ

การเขียนโครงการ : 
1. ให้ยึดหลักการเขียนโครงการ ตามแบบฟอรม์ ทีก่าํหนด พร้อม

ระบุข้อมูลสาํคัญ และ กลุ่มเป้าหมาย พร้อมเงนิงบประมาณ 

2. กรณีโครงการมีการจัดประชุม ให้จัดทาํเอกสารให้ครอบคลุม 

ดังต่อไปนี ้

2.1   ผู้รับทนุจะต้องแนบกาํหนดการจัดประชุมใหชั้ดเจน 

พร้อมกับโครงการทีจ่ะเสนอพจิารณาจากคณะกรรมการ 

2.2 ให้ผู้จัดโครงการจัดทาํเอกสารรับเงินของวิทยากรแต่ละ

คร้ังทีม่ีการจัดประชุม

2.3   ใหผู้้จัดโครงการต้องจัดทาํเอกสารลงทะเบยีนโดยมี

รายละเอียดทีค่รบถ้วน เช่น ช่ือโครงการ วันเดอืนปี สถานที่

และเวลาทีจ่ัด รุ่นทีจ่ัด  มีรายช่ือ-สกุล ลายมือช่ือทีชั่ดเจน 

สามารถดาวน์โหลดจากแบบฟอรม์และคู่มือ 

3. ใหก้องทนุฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร

การเงนิทีส่่งมอบหรือรายงานผลการดาํเนินกจิกรรม

4. ผู้จัดทาํเอกสารเบกิจ่ายต้องเคร่งครัดการปฏบิัตงิาน และควรมี

ผู้ตรวจสอบเอกสารก่อนจ่ายเงนิอีกคร้ัง 

5. จัดทาํ Checklist การทาํเอกสารเบกิจ่ายเงนิ เพือ่กันความ

ผิดพลาด



แนวปฏบิตัติามประกาศ กรณีไม่สอดคล้องตามประกาศ ข้อเสนอแนะ
2. การสนับสนุนเงนิทาํโครงการ 

(ประกาศข้อ 10 และ

เอกสารแนบทา้ยประกาศ )

1. กรณีจ่ายเงนิใหห้น่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานอื่น พบว่ามีการ

จ่ายใหกั้บบุคคลทีไ่ม่ใช่หวัหน้าหน่วยงาน และไม่มีหนังสือมอบอาํนาจ

รับเงนิจากหน่วยงาน

2. การจ่ายเงนิใหห้น่วยงาน พบมีการใช้ใบสาํคัญรับเงนิแทนใบเสร็จ ซึง่

ประกาศกาํหนดใหใ้ช้ใบเสร็จรับเงนิของหน่วยงานรับเงินน้ันๆ

3. การจ่ายเงนิใหกั้บองคก์รหรือกลุ่มประชาชน พบใหม้ีการลงนามรับเงนิ

เพยีงคนเดยีว ซึง่ประกาศกาํหนดใหล้งนามอย่างน้อย 2 คน 

4. ผู้รับเงนิทีเ่ป็นองคก์รหรือกลุ่มประชาชน ใช้ใบสาํคัญรับเงนิทีม่ีโลโก้

ของกองทนุ ซึง่ไม่ถูกต้อง ใหใ้ช้ใบสาํคัญรับเงนิเปล่า 

ใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการเบกิจ่าย ใหม้ีความ

ถูกต้อง ครบถ้วนตามเอกสารหมายเลข 1 แนบทา้ยประกาศ ปี 

2561

3. การตรวจรับผลงาน การตรวจรับผลงาน ไม่ได้ตรวจสอบผลงานก่อนการเบกิจ่ายงบ

ค่าใช้จ่าย

1. ควรมีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับผลงาน

2. ตรวจสอบผลงานก่อนเบกิจ่ายทกุคร้ัง

3. รายงานสรุปผลความสาํเร็จโครงการเมื่อสิน้ปีงบประมาณ

4. การบันทกึรายงานการประชุม 1. มีการสนับสนุนงบทาํโครงการ แต่ไม่พบรายละเอียดในรายงานประชุม

2. รายงานประชุมไม่ระบุรายละเอยีดโครงการ ไม่มีช่ือ/ รายละเอียด

แผนงาน/ กจิกรรม / ของผู้เสนอรับงบจากกองทนุ / ระยะเวลา / 

งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

3. ไม่มีผลมตกิารพจิารณาอนุมัตขิองคณะกรรมการกองทนุ ซึง่ต้องระบุว่า

อนุมัตกิีเ่สียง ไม่อนุมัตกีเ่สียง

1. กาํหนดผู้รับผิดชอบ (ทมีเลขา) บันทกึรายงานการประชุม

ใหค้รบถ้วน โดยกาํหนดวาระประจาํทีต่้องเข้าเป็นแผนทัง้ปี 

ตัง้แต่แผนการเงนิ แผนงานโครงการ ผลการพจิารณา

อนุมัต ิรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลงาน 

2. มต ิ/ ข้อส่ังการ / มอบหมาย ควรระบุใหชั้ดเจน ว่าอนุมัติ

เป็นเอกฉันทห์รือ อนุมัตกิีเ่สียง ไม่อนุมัตกิีเ่สียง  



แนวปฏบิตัติามประกาศ กรณีไม่สอดคล้องตามประกาศ ข้อเสนอแนะ

5. แผนการเงนิ ไม่มกีารอนุมัตแิผนการเงนิ ทาํแผนการเงนิช่วงต้นปีงบประมาณ ไม่เกินไตรมาส 1
และบันทกึในรายงานการประชุม เป็นวาระพจิารณาและใหม้ีข้อส่ังการ

ชัดเจน ครบถ้วน

6. รายงานการเงนิ มีการจัดทาํรายงานการเงนิในระบบ แต่ไม่มีใน

รายงานการประชุมเพือ่ให้คณะกรรมการเหน็ชอบ

หรือตรวจสอบ

คณะกรรมการกองทุนควรกาํกับ ตดิตามเงนิกองทุน รายรับ รายจ่าย เงนิ

คงเหลือ และการรายงานผลการดาํเนินงาน ให้มีรายละเอยีดในรายงานการ

ประชุมครบถ้วน

ไม่พบการส่งหลักฐานการส่งรายงานการเงนิภายใน

เดอืนธันวาคม เพือ่ให้ สปสช.ตรวจสอบ

ตดิตามการดาํเนินงานอยา่งเคร่งครัด ให้มีการส่งรายงานการเงนิภายใน

เวลาทีก่าํหนด

การเบกิจ่ายและสรุปโครงการเอกสารไม่สัมพันธ์

กับรายละเอยีดในโครงการ

ควรมี Checklist การตรวจสอบผลงานโครงการ เพือ่ความถูกต้อง 

สอดคล้องกัน ทัง้ชุดโครงการ (ตัง้แต่ 

ชือ่เร่ือง ทีม่า วัตถุประสงค ์กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม ตัวชีวั้ด ประโยชนท์ี่

ได้รับ และสรุปผลการดาํเนินงาน)

เงนิคงเหลือในบัญชไีม่ตรงกับในระบบ

อเิล็กทรอนิกสส์ารสนเทศ 

1. ให้มีการทวนสอบบัญชแีละปรับใหเ้ป็นปัจจุบันทุกคร้ังหลักมีการ

เบกิจ่าย 

2. ควรมีระบบตรวจสอบภายใน เพือ่ตรวจความถูกต้อง ลดความผิดพลาด

และสร้างความน่าเชือ่ถอื ของรายงานการเงนิของกองทุน

3. เพิม่ความโปร่งใส และสร้างความเชือ่ม่ันใหก้องทุน
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