
 
 ท่ี สปสช. 9.33/ 

    

เร่ือง  แจงเตรียมความพรอมเพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นท่ี ป 2566 
  

เรียน  นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง ในพื้นท่ี 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง   
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. แนวทางการทำแผนการเงิน รับ-จาย         จำนวน    1  ฉบับ 

        2. แนวทางการคัดเลอืกกรรมการกองทุนและวิธีออกคำสั่งในโปรแกรม    จำนวน    1  ฉบับ 

        3. ตัวอยางคำสั่งกองทุน แตงต้ังคณะอนุกรรมการกองทุน       จำนวน    1  ฉบับ 
 

              ดวย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจงแนวทางดำเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี ปงบประมาณ 2566 เพื่อเตรียมความพรอมกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ดังนี้ 

 1. การจัดสรรเงินเหมาจายรายหัว จำนวน 45 บาทตอประชากร ใชจำนวนประชากรไทย ณ         

วันท่ี 1 เมษายน 2565 เปนตัวแทนในการคำนวนจัดสรร ท้ังนี้  สปสช. จะจัดสรรเมื่อคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ีไดอนุมัติแผนการเงินประจำป ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินใด        

มี เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคงเหลือมากกวาหนึ่ งเทาของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพ                

ของปงบประมาณท่ีผานมา สำนักงานอาจงดการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินงดการสมทบเงินตามของปงบประมาณนั้น ฉะนั้นจึงขอให อปท.ทุกแหงเรงพิจารณาอนุมัติและ

เบิกจายเงินใหหนวยงานรับทุน โดยทำใบเบิกเงิน จายเช็ค ใหหนวยงานรับทุนข้ึนเงินเขาบัญชีใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

และใหยอดเงินคงเหลือในสมุดบัญชีธนาคารตรงกันกับระบบบัญชีการเงินในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล 

(www.localfund.happynetwork.org) 
 

 2. ถายภาพสมุดบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ เฉพาะหนาบัญชีรายการ วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 และ

อัพโหลดภายถายในโปรแกรมกองทุนตำบล เมนูการเงินกองทุน โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 

2565 เพื่อทวนสอบความถูกตองของบัญชีการเงิน 
 

 3. สปสช.เขต 12 สงขลา จะประมวลขอมูลการเงิน แสดงรายการเงินคงเหลือแตละกองทุนเพื่อ

เปรียบเทียบกับรายรับ และจะแจงใหกองทุนทราบผานหนาประชาสัมพันธของเว็บไซตกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อให

กองทุนตรวจสอบการไดรับเงินจัดสรรจาก สปสช.ใน ป 2566  
 

 4. การจัดทำแผนการเงิน รายรับ - รายจายประจำปงบประมาณ 2566 ใหทำแผนผานเมนูแผนงาน

โปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (www.localfund.happynetwork.org) ใหครบถวนท้ังแผนการเงินรับ และจาย 

ท้ังนี้ในสวนของการทำแผนการเงินจาย ใหใสวงเงินครบทุกประเภทการใชเงิน 10 (1) - 10(5) และยอดเงินรวมของ

แผนการเงินรับและจาย ตองเทากัน (รายละเอียดตามเอกสารสิ่งท่ีสงมาดวย 1) 
 

 5. แผนการเงิน ในสวนรายจาย  ประเภทการใช เงิน 10(1), 10(2), 10(3) และ  10(5) ให ระบุ

รายละเอียด ชื่อโครงการ หนวยงานรับเงิน จำนวนเงิน ใหครบวงเงินท่ีไดกำหนดไวในแผน  ยกเวน 10(4) ใหระบุ

โครงการบริหารจัดการกองทุน.......................... ปงบประมาณ .............. เพียง 1 โครงการในวงเงินไมเกิน 15 % ของ

รายรับ และหากมีกองทุนดูแลระยะยาวผูสูงอายุและบุคคลท่ีมีภาวะพึ่งพิง (LTC) ใหทำแผนในวงเงินไมเกิน 20 %   
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 6. การโอนเงินใหกับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ปงบประมาณ 2566  สปสช.จะพิจารณาจาก

แผนการเงิน รายรับ - รายจาย จากโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (www.localfund.happynetwork.org)      

ตามรอบท่ีกองทุนทำแผนเรียบรอย รายละเอียดการโอนเงิน ดังตาราง 

1. อนุมัติแผนการเงินประจำปกอน ต.ค. 2565 แจงโอน ต.ค. 2565 5. อนุมัติแผนการเงินประจำป ม.ค. 2566 แจงโอน ก.พ. 2566 

2. อนุมัติแผนการเงินประจำป ต.ค. 2565 แจงโอน พ.ย. 2565 6. อนุมัติแผนการเงินประจำป ก.พ. 2566 แจงโอน ม.ีค. 2566 

3. อนุมัติแผนการเงินประจำป พ.ย. 2565 แจงโอน ธ.ค. 2565 7. อนุมัติแผนการเงินประจำป ม.ีค. 2566 แจงโอน เม.ย. 2566 

4. อนุมัติแผนการเงินประจำป ธ.ค. 2565 แจงโอน ม.ค. 2566 8. วันที่ 31 มี.ค.2566 วันสุดทายอนุมัติแผนการเงินประจำป

และไดรับเงินโอนจาก สปสช. 
 

 7. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ใชตามแผนงานโครงการท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ     

ซึ่งหากไมเพียงพอ สามารถแจงความประสงคขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติมไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

เขต 12 สงขลา โดยแนบแผนงานโครงการท่ีตองใชเงินเพิ่ม พรอมบันทึกรายละเอียดในแผนการจายเงินของกองทุน

ในโปรแกรม ตามประเภท 10(1), 10(2), 10(3) ,10(4) และ10(5) ท้ังนี้ กองทุนจะตองเตรียมงบประมาณสำหรับการ

สมทบในจำนวนเทากับวงเงินท่ีขอสนับสนุน  

 8. การแตงต้ังคณะกรรมการกองทุน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตรวจสอบการหมดวาระของ

คณะกรรมการกองทุนท่ีแตงต้ัง ต้ังแตปงบประมาณ 2561 โดยดำเนินการ 

8.1 ตรวจสอบคำสั่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หากคณะกรรมการชุดเกากำลังหมดวาระ              

ใหดำเนินการคัดเลือกกรรมการใหครบองคประกอบ 

8.2 บันทึกขอมูลพรอมออกคำสั่งแตงต้ังในระบบโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (รายละเอียด

ตามเอกสารสิ่งท่ีสงมาดวย 2) 
 

 9. การแตงต้ังคณะอนุกรรมการกองทุนดูแลระยะยาวผูสูงอายุและบุคคลท่ีมีภาวะพึ่งพิง (LTC)        

ใหทบทวนคำสั่งและแตงต้ังคำสั่งใหม (แบบฟอรมสิ่งท่ีสงมาดวย 3) โดย 

9.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนชุดใหม เพื่อคัดเลือกผูแทนจาก

คณะกรรมการกองทุน จำนวน  2 คน แตงต้ังเปนคณะอนุกรรมการ LTC  

9.2 แตงต้ังคณะอนุกรรมการสวนท่ีเหลอืตามองคประกอบตามขอ 18 รวมจำนวน 10 คน  

9.3 ออกคำสั่งแตงต้ังโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืน้ท่ี ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบผูเกี่ยวของดำเนินการตอไป จะขอบคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายวีระพันธ ลีธนะกลุ) 

ผูอำนวยการเขต สำนักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ 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 
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แนวทางการจัดทำแผนการเงินรับ - จาย ผานโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล 
 

การทำแผนการเงิน รับ-จาย ของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จัดทำเพ่ือใหการใชจายเงินเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จัดสรรคาใชจายไดเหมาะสมกับความจำเปนในพ้ืนท่ีและเปนไปตามประเภทการจายเงินกองทุน ตาม

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ืองหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินงานและ

บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีแนวทางการทำแผนการเงินกองทุน ดังนี้ 

วิธีการจัดทำแผนการเงิน 

   1. เขาเว็บไซตกองทุนสุขภาพตำบลภาคใต (www.localfund.happynetwork.org) >>>คลิก กองทุนของฉัน 

2. คลิกเมนู แผนงาน >>> คลิกสราง สรางแผนการเงิน  

 

3. ใสขอมูลเพ่ือประมาณการณแผนการเงิน รับ หรือ รายรับ  

 

2 

1 

    สิ่งที่สงมาดวย 1 

 

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


4. จัดทำแผนการจายเงินจาย 

 

  5. จัดทำแผนสุขภาพ เลือกประเด็นปญหาของพ้ืนท่ี ประกอบดวย แผนอาหารและโภชนาการ แผนบุหรี่ แผน

เหลา แผนสารเสพติด แผนอนามัยแมและเด็ก แผนเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปนตน 
 

 
 

 
 

        สามารถบรรจุโครงการท่ีกองทุนควรจะดำเนินการ และระบบจะเชื่อมโยงใสในแตละประเภทของหนวยงานรับทุน 
 

6. โครงการจากหนวยงานและกลุมองคกรประชาชน ท่ีเขียนมาแลวใหนำมาใสแตละประเภทของหนวยงานท่ี

ขอรับเงิน ระบบจะสรางแผนการเงินจายตามประเภท 10(1) (2) (3) (5) และ (6)  
 

 



 

แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลชุดใหม ในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล

(www.localfund.happynetwork.org) 
 

  

กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี บริหารโดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   

ซ่ึงมีวาระ 4 ป และเม่ือใกลพนวาระ ใหทองถ่ินดำเนินการดังนี้  

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตรวจสอบคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ท่ีดำรงตำเหนงอยูใน

ปจจุบัน ซ่ึงตองไดรับการแตงตั้ง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 วาหมดวาระหรือครบ 4 ปแลวหรือไม  

2. กรณีคณะกรรมการหมดวาระ แตยังไมแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม คณะกรรมการชุดเดิมสามารถ

มีอำนาจรักษาการไดไมเกิน 90 วัน ตั้งแตวันหมดวาระ  

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดใหมีการคัดเลือกคณะกรรมการ ตามสัดสวนและวิธีการตามเอกสาร

แนวทางของ สปสช.  

4. บันทึกขอมูลในโปรแกรมกองทุนตำบล หัวขอ คณะกรรมการกองทุน “ชุดเกาหมดวาระ”  แกไข

ขอมูลกรรมชุดเกาและแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม และกดแจงในโปรแกรม ใหสปสช เขต. ทราบโดยไมตอง

สงเอกสารฉบับจริงมาท่ี สปสช.เขต  

วิธีการบันทึกและออกคำส่ังผานโปรแกรมออนไลน ดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 

 

1. การบันทึกคณะกรรมการ (ชุดเดิม) หมดวาระ 

1. คลิกปุม  ท่ี   เพ่ือเขาไปหนา ขอมูล คณะกรรมการ หนาจอจะแสดงรายชื่อคณะกรรมการทุกคน 

 
 

2. คลิก  จะแสดงเมนูยอย ใหเลือก “บันทึกคณะกรรมหมดวาระ”  
 

 

1. คลิก 

2. คลิก 
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3. ระบบจะถาม ใหบันทึกกรรมการชุดปจจุบันทุกคนออกจากการเปนกรรมการเนื่องจากหมดวาระ     

ใหเลือก ใช  ฉันตองการบันทึกกรรมการทุกคนหมดวาระ  

 
 

4. แลวคลิก ยืนยันการหมดวาระ 

 

2. การบันทึกขอมูล คณะกรรมการ  ชุดใหม 

     บันทึกขอมูลรายชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหม  

1. คลิกท่ีปุม    หรือ   เพ่ือเขาไปเพ่ิมขอมูลรายชื่อกรรมการกองทุน  
 

 
 

2. ปอนขอมูลรายละเอียดในชองแตละชอง  

3. คลิก บันทึกกรรมการใหม เพ่ือจัดเก็บขอมูล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เลือก 

4. คลิก 

1. คลิก 

2. ปอนขอมูล 

3. คลิกบันทึก 
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3. การพิมพหนังสือแตงตั้ง คณะกรรมการ 

     เม่ือบันทึกขอมูลรายชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหม เรียบรอยแลว ตองการออกหนังสือแตงตั้ง หรือ

พิมพคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ทำไดดังนี้ 
 

1. คลิกท่ี      

 
 

2. เลือก ประเภทหนังสือ  แตงต้ังกรรมการชุดใหม   (หรือเพ่ิมแตงตั้งเติมกรรมการใหม หรือ แตงตั้ง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ)  

 
 

3. ตรวจสอบ และปอนขอมูลในสวนท่ี ยังไมมีขอมูล ใหสมบูรณ (บางชองสามารถเวนไวกอนได) โดยให

ใหเติมขอมูลคำสั่ง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และออกเลขคำสั่งแตงตั้งเปนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
 

 

1. คลิก 

3. คลิกปอนขอมูล 

2. คลิก 
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4. คลิกท่ี    แลวเลือกเครื่องพิมพ   

 

 
 

5. นำเสนอ นายกองคการบริหารสวนทองถ่ิน ลงนาม คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 

4. แจงคำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ กองทุนฯ ให สปสช. เขต ทราบ 

      ขอมูลรายชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ ท่ี นายกฯ ลงนามแตงตั้งแลว ตองแจงให สปสช. เขต 12 

สงขลารับทราบผานทางระบบโปรแกรมออนไลน โดยไมตองสงเอกสารคำสั่งฉบับจริง ทำได โดยคลิกท่ี 

 แลว คลกิท่ี เพ่ือยืนยันสถานะ และสถานะจะเปลี่ยนเปน “แตงตั้งแลว”  

 
 

กรณีแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ ตองคลิกแจงสปสช. เขต 

12 สงขลา ดวย แลวสถานะ จะเปลี่ยนจาก “ยังไมแตงตั้ง” เปน “แตงตั้ง”  ดังภาพ 

 
 

5.  

4.  



โลโกกองทุนฯ 

 

คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพ................................ 

ท่ี......../ ๒๕๖๒ 

เรื่อง  คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

……………………………………………………………………. 

ตามท่ี...........(ระบุชื่ออปท.)................... รวมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดดำเนินงาน 

ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี และ ไดแสดงความจำนงเขารวมและไดรับเงินเพ่ิมจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในสวนคาบริการสาธารณสุขสำหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง เพ่ือสนับสนุน

แกศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน หนวยบริการหรือสถานบริการ ในการจัดบริการสาธารณสุข

สำหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติตอป ตามชุดสิทธิประโยชนการบริการดาน

สาธารณสุขสำหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง   

อาศัยอำนาจตามความใน ขอ ๑๗ และ ๑๘ แหงประกาศประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ  เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน  ๒๕๖๑ คณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ.......................................................... จึงมีมติในการประชุมครั้งท่ี ........../๒๕๖๒    

เม่ือวันท่ี ............................................. ขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว

สำหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  ดังนี้ 

๑)  นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตำบล........................   ประธานอนุกรรมการ 

๒) ..................(ระบุชื่อ.)............................ ผูแทนกรรมการกองทุนฯ               อนุกรรมการ 

๓) ................ (ระบุชื่อ.)............................. ผูแทนกรรมการกองทุนฯ               อนุกรรมการ 

๔) ผูอำนวยการโรงพยาบาล.................................                                              อนุกรรมการ 

๕)  สาธารณสุขอำเภอ........................................                                                อนุกรรมการ 

๖) ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล.................................              อนกุรรมการ 

๗)  .............. (ระบุชื่อ.)............................  ผูจัดการการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข อนุกรรมการ 

๘) ................ (ระบุชื่อ.).........................    ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง       อนุกรรมการ 

๙) ปลัด...........................................................                                 อนุกรรมการและเลขานุการ  

๑๐) .............. (ระบุชื่อ.)........................    ........(ระบุตำแหนง.)........ อนุกรรมการและชวยเลขานุการ 
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มีหนาท่ี 

๑. พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงคาใชจายตามแผนการดูแลรายบุคคล

สำหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน หนวยบริการ หรือ

สถานบริการ 

๒. พิจารณาจัดหา กำหนดอัตราการชดเชยคาบริการ และเห็นชอบใหศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุในชุมชน หนวยบริการ หรือสถานบริการ เขารวมจัดบริการ 

๓. ติดตามและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มอบหมาย 
 

โดยใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและใหมีสิทธิรับ

คาตอบแทนการประชุมตามระเบียบของกองทุน  
 

ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

สั่ง ณ วันท่ี .............................................................. 

 

 

 

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

ประธานกรรมการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ.............................................................. 
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