ที่ สปสช. 9.33/
เรื่อง

แจงเตรียมความพรอมเพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ป 2566

เรียน

นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง

สิ่งที่สงมาดวย 1. แนวทางการทำแผนการเงิน รับ-จาย
จำนวน 1 ฉบับ
2. แนวทางการคัดเลือกกรรมการกองทุนและวิธีออกคำสั่งในโปรแกรม จำนวน 1 ฉบับ
3. ตัวอยางคำสั่งกองทุน แตงตั้งคณะอนุกรรมการกองทุน
จำนวน 1 ฉบับ
ดวย สำนัก งานหลัก ประกั น สุ ขภาพแหงชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจงแนวทางดำเนิน งานกองทุ น
หลักประกัน สุขภาพระดับทองถิ่น หรือพื้น ที่ ปงบประมาณ 2566 เพื่อเตรียมความพรอมกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดังนี้
1. การจั ด สรรเงิน เหมาจ า ยรายหั ว จำนวน 45 บาทต อ ประชากร ใช จ ำนวนประชากรไทย ณ
วัน ที่ 1 เมษายน 2565 เป น ตั ว แทนในการคำนวนจั ด สรร ทั้ งนี้ สปสช. จะจั ด สรรเมื่ อ คณะกรรมการกองทุ น
หลักประกัน สุขภาพในระดับทองถิ่น หรือพื้น ที่ไดอนุมัติแผนการเงิน ประจำป ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด
มี เงิ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพคงเหลื อ มากกว า หนึ่ ง เท า ของรายรั บ ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
ของปงบประมาณที่ผานมา สำนักงานอาจงดการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพแหงชาติ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นงดการสมทบเงินตามของปงบประมาณนั้น ฉะนั้นจึงขอให อปท.ทุกแหงเรงพิจารณาอนุมัติและ
เบิกจายเงินใหหนวยงานรับทุน โดยทำใบเบิกเงิน จายเช็ค ใหหนวยงานรับทุนขึ้น เงินเขาบัญชีใหแลวเสร็จโดยเร็ว
และให ย อดเงิน คงเหลื อในสมุ ด บั ญ ชีธ นาคารตรงกั น กั บ ระบบบั ญ ชีก ารเงิน ในโปรแกรมกองทุ น สุ ข ภาพตำบล
(www.localfund.happynetwork.org)
2. ถายภาพสมุดบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ เฉพาะหนาบัญชีรายการ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และ
อัพโหลดภายถายในโปรแกรมกองทุนตำบล เมนูการเงินกองทุน โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม
2565 เพื่อทวนสอบความถูกตองของบัญชีการเงิน
3. สปสช.เขต 12 สงขลา จะประมวลขอมู ล การเงิน แสดงรายการเงิน คงเหลือ แตล ะกองทุ น เพื่ อ
เปรียบเทียบกับรายรับ และจะแจงใหกองทุนทราบผานหนาประชาสัมพันธของเว็บไซตกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อให
กองทุนตรวจสอบการไดรับเงินจัดสรรจาก สปสช.ใน ป 2566
4. การจัดทำแผนการเงิน รายรับ - รายจายประจำปงบประมาณ 2566 ใหทำแผนผานเมนูแผนงาน
โปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (www.localfund.happynetwork.org) ใหครบถวนทั้งแผนการเงิน รับ และจา ย
ทั้งนี้ในสวนของการทำแผนการเงินจาย ใหใสวงเงินครบทุกประเภทการใชเงิน 10 (1) - 10(5) และยอดเงินรวมของ
แผนการเงินรับและจาย ตองเทากัน (รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 1)
5. แผนการเงิ น ในส ว นรายจ า ย ประเภทการใช เ งิ น 10(1), 10(2), 10(3) และ 10(5) ให ร ะบุ
รายละเอียด ชื่อโครงการ หนวยงานรับเงิน จำนวนเงิน ใหครบวงเงินที่ไดกำหนดไวในแผน ยกเวน 10(4) ใหระบุ
โครงการบริหารจัดการกองทุน.......................... ปงบประมาณ .............. เพียง 1 โครงการในวงเงินไมเกิน 15 % ของ
รายรับ และหากมีกองทุนดูแลระยะยาวผูสูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ใหทำแผนในวงเงินไมเกิน 20 %

6. การโอนเงินใหกับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น ปงบประมาณ 2566 สปสช.จะพิจารณาจาก
แผนการเงิ น รายรั บ - รายจ า ย จากโปรแกรมกองทุ น สุ ข ภาพตำบล (www.localfund.happynetwork.org)
ตามรอบที่กองทุนทำแผนเรียบรอย รายละเอียดการโอนเงิน ดังตาราง
1. อนุมัติแผนการเงินประจำปกอน ต.ค. 2565 แจงโอน ต.ค. 2565
2. อนุมัติแผนการเงินประจำป ต.ค. 2565 แจงโอน พ.ย. 2565
3. อนุมัติแผนการเงินประจำป พ.ย. 2565 แจงโอน ธ.ค. 2565
4. อนุมัติแผนการเงินประจำป ธ.ค. 2565 แจงโอน ม.ค. 2566

5. อนุมัติแผนการเงินประจำป ม.ค. 2566 แจงโอน ก.พ. 2566
6. อนุมัติแผนการเงินประจำป ก.พ. 2566 แจงโอน มี.ค. 2566
7. อนุมัติแผนการเงินประจำป มี.ค. 2566 แจงโอน เม.ย. 2566
8. วันที่ 31 มี.ค.2566 วันสุดทายอนุมัติแผนการเงินประจำป
และไดรับเงินโอนจาก สปสช.

7. เงิน กองทุน หลักประกัน สุขภาพทองถิ่น ใชตามแผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุน อนุมัติ
ซึ่งหากไมเพียงพอ สามารถแจงความประสงคขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติมไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เขต 12 สงขลา โดยแนบแผนงานโครงการที่ตองใชเงินเพิ่ม พรอมบันทึกรายละเอียดในแผนการจายเงินของกองทุน
ในโปรแกรม ตามประเภท 10(1), 10(2), 10(3) ,10(4) และ10(5) ทั้งนี้ กองทุนจะตองเตรียมงบประมาณสำหรับการ
สมทบในจำนวนเทากับวงเงินที่ขอสนับสนุน
8. การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบการหมดวาระของ
คณะกรรมการกองทุนที่แตงตั้ง ตั้งแตปงบประมาณ 2561 โดยดำเนินการ
8.1 ตรวจสอบคำสั่งองคก รปกครองสว นท อ งถิ่น หากคณะกรรมการชุด เกา กำลังหมดวาระ
ใหดำเนินการคัดเลือกกรรมการใหครบองคประกอบ
8.2 บันทึกขอมูลพรอมออกคำสั่งแตงตั้งในระบบโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (รายละเอียด
ตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 2)
9. การแต งตั้ งคณะอนุ ก รรมการกองทุ น ดู แ ลระยะยาวผู สูง อายุแ ละบุ ค คลที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ ง (LTC)
ใหทบทวนคำสั่งและแตงตั้งคำสั่งใหม (แบบฟอรมสิ่งที่สงมาดวย 3) โดย
9.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนชุดใหม เพื่อคัดเลือกผูแทนจาก
คณะกรรมการกองทุน จำนวน 2 คน แตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการ LTC
9.2 แตงตั้งคณะอนุกรรมการสวนที่เหลือตามองคประกอบตามขอ 18 รวมจำนวน 10 คน
9.3 ออกคำสั่งแตงตั้งโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืน้ ที่ ตามแบบฟอรมที่กำหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบผูเกี่ยวของดำเนินการตอไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายวีระพันธ ลีธนะกุล)
ผูอำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 12 สงขลา

โทร. 074-233888 ตอ 5369 โทรสาร 074-235494
ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ โทร. 098-2797712 Email: somchai.l@nhso.go.th
นางสาววันดี แสงเจริญ โทร 084-4390159 Email: wandee.s@nhso.go.th

สิ่งที่สงมาดวย 1

แนวทางการจัดทำแผนการเงินรับ - จาย ผานโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล
การทำแผนการเงิน รับ-จาย ของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น จัดทำเพื่อใหการใชจายเงินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภ าพ จัด สรรค าใชจ ายได เหมาะสมกั บ ความจำเปน ในพื้ น ที่และเป น ไป ตามประเภทการจายเงิน กองทุ น ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีแนวทางการทำแผนการเงินกองทุน ดังนี้

วิธีการจัดทำแผนการเงิน
1. เขาเว็บไซตกองทุนสุขภาพตำบลภาคใต (www.localfund.happynetwork.org) >>>คลิก กองทุนของฉัน
2. คลิกเมนู แผนงาน >>> คลิกสราง สรางแผนการเงิน
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3. ใสขอมูลเพื่อประมาณการณแผนการเงิน รับ หรือ รายรับ

4. จัดทำแผนการจายเงินจาย

5. จัดทำแผนสุขภาพ เลือกประเด็นปญหาของพื้นที่ ประกอบดวย แผนอาหารและโภชนาการ แผนบุหรี่ แผน
เหลา แผนสารเสพติด แผนอนามัยแมและเด็ก แผนเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปนตน

สามารถบรรจุโครงการที่กองทุนควรจะดำเนินการ และระบบจะเชื่อมโยงใสในแตละประเภทของหนวยงานรับทุน
6. โครงการจากหนวยงานและกลุมองคกรประชาชน ทีเ่ ขียนมาแลวใหนำมาใสแตละประเภทของหนวยงานที่
ขอรับเงิน ระบบจะสรางแผนการเงินจายตามประเภท 10(1) (2) (3) (5) และ (6)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลชุดใหม ในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล
(www.localfund.happynetwork.org)
กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นหรือพื้นที่ บริหารโดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ซึ่งมีวาระ 4 ป และเมื่อใกลพนวาระ ใหทองถิ่นดำเนินการดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ดำรงตำเหนงอยูใน
ปจจุบัน ซึ่งตองไดรับการแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 วาหมดวาระหรือครบ 4 ปแลวหรือไม
2. กรณีคณะกรรมการหมดวาระ แตยังไมแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม คณะกรรมการชุดเดิมสามารถ
มีอำนาจรักษาการไดไมเกิน 90 วัน ตั้งแตวันหมดวาระ
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดใหมีการคัดเลือกคณะกรรมการ ตามสัดสวนและวิธีการตามเอกสาร
แนวทางของ สปสช.
4. บันทึกขอมูลในโปรแกรมกองทุนตำบล หัวขอ คณะกรรมการกองทุน “ชุดเกาหมดวาระ” แกไข
ขอมูลกรรมชุดเกาและแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม และกดแจงในโปรแกรม ใหสปสช เขต. ทราบโดยไมตอง
สงเอกสารฉบับจริงมาที่ สปสช.เขต
วิธีการบันทึกและออกคำสั่งผานโปรแกรมออนไลน ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. การบันทึกคณะกรรมการ (ชุดเดิม) หมดวาระ
1. คลิกปุม ที่

เพื่อเขาไปหนา ขอมูล คณะกรรมการ หนาจอจะแสดงรายชื่อคณะกรรมการทุกคน

1. คลิก
2. คลิก

จะแสดงเมนูยอย ใหเลือก “บันทึกคณะกรรมหมดวาระ”

2. คลิก
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3. ระบบจะถาม ใหบั นทึ กกรรมการชุดป จจุ บัน ทุ กคนออกจากการเปนกรรมการเนื่องจากหมดวาระ
ใหเลือก ใช ฉันตองการบันทึกกรรมการทุกคนหมดวาระ

4. คลิก
3. เลือก
4. แลวคลิก ยืนยันการหมดวาระ
2. การบันทึกขอมูล คณะกรรมการ ชุดใหม
บันทึกขอมูลรายชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหม
1. คลิกที่ปุม

หรือ

เพื่อเขาไปเพิ่มขอมูลรายชื่อกรรมการกองทุน

1. คลิก
2. ปอนขอมูลรายละเอียดในชองแตละชอง
3. คลิก บันทึกกรรมการใหม เพื่อจัดเก็บขอมูล

2. ปอนขอมูล

3. คลิกบันทึก
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3. การพิมพหนังสือแตงตั้ง คณะกรรมการ
เมื่อบันทึกขอมูลรายชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหม เรียบรอยแลว ตองการออกหนังสือแตงตั้ง หรือ
พิมพคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ทำไดดังนี้
1. คลิกที่
1. คลิก

2. เลือก ประเภทหนังสือ แตงตั้งกรรมการชุดใหม (หรือเพิ่ มแตงตั้งเติมกรรมการใหม หรือ แตงตั้ง
เปลี่ยนแปลงกรรมการ)

2. คลิก

3. ตรวจสอบ และปอนขอมูลในสวนที่ ยังไมมีขอมูล ใหสมบูรณ (บางชองสามารถเวนไวกอนได) โดยให
ใหเติมขอมูลคำสั่ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น และออกเลขคำสั่งแตงตั้งเปนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. คลิกปอนขอมูล
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4. คลิกที่

แลวเลือกเครื่องพิมพ
4.

5.
5. นำเสนอ นายกองคการบริหารสวนทองถิ่น ลงนาม คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน
4. แจงคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ กองทุนฯ ให สปสช. เขต ทราบ
ขอมูลรายชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ นายกฯ ลงนามแตงตั้งแลว ตองแจงให สปสช. เขต 12
สงขลารับทราบผานทางระบบโปรแกรมออนไลน โดยไมตองสงเอกสารคำสั่งฉบับจริง ทำได โดยคลิกที่
แลว คลิกที่

เพื่อยืนยันสถานะ และสถานะจะเปลี่ยนเปน “แตงตั้งแลว”

กรณีแตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ ตองคลิกแจงสปสช. เขต
12 สงขลา ดวย แลวสถานะ จะเปลี่ยนจาก “ยังไมแตงตั้ง” เปน “แตงตั้ง” ดังภาพ
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 3

โลโกกองทุนฯ
คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพ................................
ที่......../ ๒๕๖๒

เรื่อง คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
…………………………………………………………………….
ตามที่...........(ระบุชื่ออปท.)................... รวมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดดำเนินงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ และ ไดแสดงความจำนงเขารวมและไดรับเงินเพิ่มจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในสวนคาบริการสาธารณสุขสำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อสนับสนุน
แกศูนย พัฒ นาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน หนวยบริการหรือสถานบริการ ในการจัด บริการสาธารณสุ ข
สำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติตอป ตามชุดสิทธิประโยชนการบริการดาน
สาธารณสุขสำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
อาศัยอำนาจตามความใน ขอ ๑๗ และ ๑๘ แหงประกาศประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ.......................................................... จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ........../๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ............................................. ขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการสนับ สนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว
สำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนี้
๑) นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตำบล........................
ประธานอนุกรรมการ
๒) ..................(ระบุชื่อ.)............................ ผูแทนกรรมการกองทุนฯ
อนุกรรมการ
๓) ................ (ระบุชื่อ.)............................. ผูแทนกรรมการกองทุนฯ
อนุกรรมการ
๔) ผูอ ำนวยการโรงพยาบาล.................................
อนุกรรมการ
๕) สาธารณสุขอำเภอ........................................
อนุกรรมการ
๖) ผูอ ำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล.................................
อนุกรรมการ
๗) .............. (ระบุชื่อ.)............................ ผูจัดการการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข อนุกรรมการ
๘) ................ (ระบุชื่อ.)......................... ผูช วยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
อนุกรรมการ
๙) ปลัด...........................................................
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐) .............. (ระบุชื่อ.)........................ ........(ระบุตำแหนง.)........ อนุกรรมการและชวยเลขานุการ

มีหนาที่
๑. พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงคาใชจายตามแผนการดูแลรายบุคคล
สำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน หนวยบริการ หรือ
สถานบริการ
๒. พิ จ ารณาจั ด หา กำหนดอั ตราการชดเชยคาบริก าร และเห็น ชอบให ศูน ยพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต
ผูสูงอายุในชุมชน หนวยบริการ หรือสถานบริการ เขารวมจัดบริการ
๓. ติดตามและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
๔. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มอบหมาย
โดยใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและใหมีสิทธิรับ
คาตอบแทนการประชุมตามระเบียบของกองทุน
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ..............................................................

(...................................................................)

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ..............................................................

