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อย่างเปลีย่นแปลงไป กองทุน กปท.
(กองทุนตาํบล และ LTC)

เงนิเหลอืเกนิ 1 เทา่รายรบั(โอน+สมทบ)อาจไม่จดัสรร

เพิม่ 10(6) ใชเ้งนิตามมตบิอรด์ สปสช./ปัญหาในพืน้ที่
(ผา้ออ้ม/ชะลอไตเสือ่ม)

ทาํแผนการเงนิในเว็บไซต(์รบั-จา่ย) จงึจะไดร้บัโอนจาก สปสช.

อปท.รบัเงินเพิม่ได ้แตต่อ้งสมทบเท่ากนั

ทาํและอนุมตัแิผนดูแลกอ่น จงึจะโอนเงนิ 6,000 บาท (LTC)

1.5



Timeline

5 ตุลาคม 65 ประกาศเงนิคงเหลอื(ก่ีเทา) อปท.ไดรับเงินโอน –ไมโอน ผานเว็บไซต

ภายใน 15 ตุลาคม 65 อปท.upload ภาพถาย หนาสมุดวันที่ 1 ต.ค.65 ผานเว็บไซต

โอนเงิน ต.ค.65

จนถึง 31 มี.ค.66

1 ม.ค.66

ถึง 30 มิ.ย.66

o กรณี เหลือไมเกิน 1.5 เทา ทําแผนการเงิน รับ-จายในเว็บไซต

(ลงคาดการณเงินโอน สปสช.(ปชก.X 45 บาท)+ อปท.สมทบ

o กรณี เงินเกิน 1.5 เทา ทําแผนการเงนิ รับ-จาย ผานเว็บไซต

(ลงเงินโอน สปสช.=0 บาท และ เงิน อปท.สมทบ=0 บาท)

หากใชเงิน จนหมด ไมเพียงพอ ภายใน 6 เดือน และตองการเพิ่ม

เปดโอกาสให ทุกกองทุน(ทั้งที่ไดรับจัดสรร และไมจัดสรร) ที่เงินไมพอขอรับเงินเพ่ิม 

(โดยสมทบเทาที่ขอรับเพ่ิม)

*** กองทุนทีไมไดจัดสรร หากต้ังเงินสมทบไว สามารถขอเพ่ิม เทากับที่ต้ังสมทบ







เข้าไปสู่เวบ็ไซต์ ใช้ google ค้นหา “กองทุนสุขภาพตาํบล”



สามารถค้นหาและดูการเงนิกองทุนสุขภาพตาํบลทีส่นใจได้

ใสชื่อตําบล



ทุกกองทุน ฯแผนการเงนิรับ-จ่ายประจาํปี ก่อน เสมอ

กรณี ไมไดจัดสรร ใหใส 0 บาท

กรณี ไมไดจัดสรร ใหใส สมทบ 0 บาท



ตวัอย่าง แผนการเงนิ รับ-จ่าย ทีถู่กต้อง ผ่านเวบ็ไซต์

ใส วงเงินครบทุกประเภท แลวคอยปรับภายหลัง



ต้ังวงเงิน 10(4) กอน มี 3 รูปแบบ

1) เงินเกิน 1.5 เทา ไมไดรับจัดสรร

ต้ังโครงการบริหารเทากับ ปที่ผานมา

2) กองทุนสุขภาพตําบลอยางเดียว

คิด 15% (เงินจัดสรร +สมทบ)

3) มี กองทุน LTC ดวย

คิด 20% (เงินจัดสรร +สมทบ)

o ใสเงินใน แตละประเภท (1),(2),(3),(5) และ (6) ใหรวม

รายจายเทากับรายรับ

o มี.ค. 66 จึงปรับเกลี่ยงบอีกครั้งโดยผานมติคณะกรรมการ



สร้างเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ และรักษาปฐมภมูิเชิงรกุ

กจิกรรมหรือกระบวนการสร้างเสริม

สขุภาพ ป้องกนัโรค

การสร้างเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และรักษาปฐมภมูิ

เชิงรกุ

การบริหารกองทุน คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน จัดซื้อวัสดุ 

ครภัุณฑ ์อบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้

วัสดุที่มีลักษณะครภุัณฑ์

แก้ปัญหาเบื้องต้นและบรรเทาปัญหา

สาธารณสขุจากโรคระบาด หรือภัยพิบัติ

ไม่ต้องประกาศพ้ืนที่ภัยพิบัติ

10,000 บ./โครงการ

ครภุัณฑไ์ม่จาํกดั

ครภุัณฑไ์ม่จาํกดั 

15-20    รายรบัปีนัน้

ครุภณัฑต์ามความจาํเป็นไม่

จาํกดัรายการและวงเงิน 

ครภุัณฑไ์ม่จาํกดั 

อปท.

จ่ายตามมต ิคณะกรรมการหลักฯ

หรือปัญหาในพ้ืนที่ เช่น ผ้าอ้อม ชะลอ
ครภุัณฑไ์ม่จาํกดั 



เขียนโครงการมาแลว ใหมาเพิ่มในแตละประเภทในแผนจายเงิน (หลังมาหนา)



กรณทีาํ แผนสุขภาพ ตามปัญหาของพืน้ที ่และใส่จองโครงการ

1.แผนอาหารและโภชนาการ

2.แผนกิจกรรมทางกาย

3.แผนบุหรี่

4.แผนเหลา

5.แผนสารเสพติด

6.แผนงานอนามัยแม และเด็ก

7.แผนเด็ก เยาวชนและครอบครัว

8.แผนอุบัติเหตุ

9.แผนคนพิการ

10.แผนสิ่งแวดลอม

11.แผนโรคอุบัติเหตุและภัยพิบัติ

12.แผนกลุมผูประกอบอาชีพเสี่ยง

13.แผนโควิด-19

14.แผนบริหารจัดการ

15.แผนแรงงานนอกระบบ

16.แผนโรคเรื้อรัง



แผนงานสุขภาพ กองทุนฯ

14/11/2022 14

ตามประเด็นปัญหาของพืน้ที่



อยู่ไหน…? ใส่ขอ้มูลสถานการณสุ์ขภาพระดบัตําบล



ไปไหน…? ใสเปาหมาย 1 ป



เพิม่โครงการ ทีค่วรดาํเนินการ

ใสชื่อโครงการที่ควรดําเนินการในแผน

ใสชื่อหนวยงาน/บุคคลรับผิดชอบ

เลือกประเภทการสนับสนุน

งบประมาณที่ต้ังไว (เลขกลมๆ)



ประเภท 10(3)

ประเภท 10(2)

ประเภท 10(1)

ประเภท 10(2)

ประเภท 10(2)

โครงการท่ีจองไวสําหรับการจะขอรับเงินจากกองทุนสุขภาพตําบล



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



กรอบการออกแบบโครงการ

สถานการณ/์หลกัการ
รอ้ยละของเด็กผอม...........
รอ้ยละของเด็กไม่กนิอาหารเชา้

วธิกีารสาํคญั
1.พฒันาศกัยภาพคน
อบรม/พฒันาความรู.้..?
2.สรา้งกลไก/เครอืขา่ย
ใหใ้ครมาทาํงานลงพืน้ที่
3.สรา้งขอ้ตกลงรว่ม
MOU การกนิอาหารเชา้
4.สรา้งความเขม้แข็งชมุชน
คนืชดุขอ้มูล

5.สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้
ใช ้thai school launch

กลุม่เป้าหมาย
 แม่และเด็กเล็ก......คน
 เด็กเล็ก......คน
 นร......คน
 วยัทํางาน....คน
 ผูป่้วย.......คน

เป้าหมายทีอ่ยากเห็น

ลดภาวะเด็กผอมลง......



หลักเกณฑพิจารณาโครงการ
1.วัตถุประสงคเกี่ยวกับสุขภาพ (ไมสรางรายได นันทนาการ ศาสนา ประเพณี) 

2.ไมซ้ําซอนงบปกติหนวยงาน
3.คาใชจายตองเหมาะสมคุมคา(ไมฟุมเฟอย) กรณีศึกษา 
 หามแจกของรางวัลถวนหนา เชน

ซื้อเสื้อคณะกรรมการกองทุน เสื้อนักกีฬา 

ยกเวน ผาขาวมาอุปกรณเปลี่ยนเพื่อขลบิอวัยวะ /ผาถุงคัดกรองมะเร็งปากมดลกู 

 หามใหเงินเปนรางวัล (มอบโลรางวัล ประกาศนียบัตรได)

 ดูงานอยางเดียว ไมเห็นกระบวนการทํางานตอ
 อบรมพัฒนาศักยภาพอยางเดียว( อบรม อสม.) แตหากมีอบรม ใหมีการปฏิบัติการชุมชนดวย

 จัดงานสรางกระแสคร้ังเดียวจบ เชน จัดแรลลี่จักรยาน ว่ิงมาลาทอน เปนตน

 แขงขันกีฬานักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คนสูงอายุ

 ซื้อของหรือครุภัณฑอยางเดียวไมมีกิจกรรมดานสรางเสริมสุขภาพ



ตัวอยาง โครงการมิใชวัตถุประสงคกองทุน

• โครงการกู้ชีพ กู้ภัย ฟ้ืนคนืชีพ

• โครงการแข่งขนักฬีาผู้สงูอายุ นักเรียน

• โครงการศึกษาดูงานผู้สงูอายุ

• โครงการทาํหมันสนัุข ลิง

• โครงการซ้ือเตียงผู้ป่วย

หรือ ซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันยุงลาย

• โครงการอบรม อสม.

• โครงการแจกถุงยังชีพ

• โครงการว่ิงมาลาทอน เดินว่ิง 

พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน

งาน event เป็นงานกฬีาสนัทนาการ

กจิกรรมไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย

ภารกจิปศุสตัว์

เขยีนโครงการผดิ เอาค่าใช้จ่ายมาเขยีนเป็น
โครงการ ควรเป็น โครงการดูแลผู้สงูอายุ

ภารกจิงานสาธารณสขุ ยกเว้น ประเมินศักยภาพ อสม.
ขาด ต้องการเพ่ิมเติมพัฒนา หรือใช้เป็นกลไกทาํงาน

หาเสยีง แจก ค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสม

งาน Event ไม่เป็นการสร้างเสริมสขุภาพ

ลกัษณะโครงการ เหตุผล



3. การสนับสนุนเงินแกผูรับทุน : เปนไปตามประกาศ ขอ 10 

3.1 ตองมีหนวยงาน/กลุม/องคกร (ปชช.รวมตัว 5 คนไดแมไมจดทะเบียน) ขอรับทุน

3.2 เขียนโครงการมาขอรับทุน (ผูขอรับทุนสามารถขอรหัสเพ่ือคียเองได)

3.3 ผานความเห็นชอบจาก คกก. มีมติดวยเสียงขางมากในการอนุมัติ

3. การเสนอขอรับทุน

หน่วยงานรบัทุน

2 วิธีขอทุน

-กระดาษ

-ออนไลน์

คณะกรรมการกองทุน

พจิารณา

คณะอนุกรรมการ

(ถา้มี)

ไม่อนุมติั /ปรบั

อนุมติั

เอกสารประกอบการเบกิ

-TOR จากเว็บไซต์

-ใบเบกิเงิน

-สรุปผลประชมุ

-โครงการ

โอนเงิน

บญัชี

หน่วยงาน

กลุ่ม/ องคก์ร



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...



โครงการแก้ปัญหาความผดิปกตทิางสายตา

โรคทางสายตา เช่น ความดันดวงตา 

และตาต้อกระจก

หน่วยงานที่ขอ :รพ.ช. รพ.สต.อปท.ที่มีงานสาธารณสขุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผส.

ความผดิปกติทางสายตา

เดก็:สั้น หรือเอยีง ผู้สงูอายุ:ยาว

ขั้นตอน

1.คัดกรองภาวะผดิปกติทางสายตาร่วมกนัระหว่าง จน.สธ.และร้านตัดแว่น

2.ลงข้อมูลผู้ที่มีความผดิปกติทางสายตา

3.แก้ปัญหา ตัดแว่นสายตา 

•เดก็ ไม่เกนิ 600 บาท(จัดซ้ือจัดจ้างมากกว่าน้ีได้ แต่มีการเสนอราคา 

หรือคู่เทยีบ ตามระเบียบจัดซ้ือ 

•ผู้สงูอายุไม่เกนิ 200 บาท(ปรับราคาตามความเหมาะสม เช่นมีคู่เทยีบ

ราคา)

ขั้นตอน

1.ตรวจความผดิปกติและวัดความดันดวงตา

(ค่าบริการตรวจโดยแพทย์ได้)

2.ส่งต่อไปผ่าตัดลอกตา ต้อ กระจก

3.หากมีความผดิปกติสายตาในผู้สงูอายุ สามารถมี

ค่าใช้จ่ายเร่ืองแว่นตาสาํหรับผู้สงูอายุได้

กองทุนตา



การปรับหมวดบัญชีรับเงินใหม.....ในโปรแกรม

40100 เงินคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจาก สปสช.(45 บาท/ปชก.)

40101 เงินโอนเพ่ิมจาก สปสช.>>>ลงหลัง 1 เม.ย.

40200 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ไดรับจาก อปท.

40201 เงินสมทบเพ่ิมจาก อปท.>>>ลงหลัง 1 เม.ย.

40300 เงินไดจากดอกเบี้ยฝากธนาคาร( มี.ค.และ ก.ย.)

40400 เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค

40500 เงินรับฝาก (กรณีเงินค้ําประกันสัญญา)



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. เงินกองทุนหลกัประกนัสขุภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนสาํหรบัเจ้าหน้าท่ีหรือลกูจ้าง
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรบัการแต่งตัง้ให้ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการ
ดาํเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน ให้เบิกจ่ายในอตัราเท่ากบักรรมการ หรือ
อนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน แล้วแต่กรณี

๘. เงินกองทุนหลกัประกนัสขุภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ ท่ี
ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทาํงาน และเจ้าหน้าท่ีหรือลกูจ้างขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีรบัการแต่งตัง้ให้ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานและบริหารจดัการ
กองทุนหลกัประกนัสขุภาพ ให้เบิกจ่ายได้ในอตัราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดย
อนุโลม ทัง้น้ี โดยการอนุมติัของประธานกรรมการ





การพจิารณาและอนุมติัโครงการ

3.แจ้งใหผู้ข้อรบัทุน หรือผูข้อรบัทุนทํา

หนงัสือขอรบัทุนจาก กปท.

4.หากโครงการหรือกิจกรรม ตอ้งมีการ

ปรบัปรุงใหเ้หมาะสม ใหเ้จา้หนา้ที่เขียนรายละเอียด

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

พิจารณาโครงการ หากเขียนไม่พออาจเขียนเอกสารแนบ

ประกอบได้ให้ประธานกองทุนลงนาม อนุมัติ

โครงการ

5. โอนเงินใหก้บัผูร้บัทุน



ใบเบิกเงิน ใหม สามารถทํา สมุดคุมรับ-จายเช็ค ออกจากเว็บไซตเทานั้น

ใบเบิกเงิน อปท.

ระบุชื่อ-สกุล ผูรับเงิน

ระบุชื่อ-สกุล จนท.ทําเบิก

ระบุชื่อ-สกุล ผอ.คลัง

ระบุชื่อ-สกุล ผูบริหารสูงสุด

ระบุชื่อ-สกุล กลุมผูบริหาร

ระบุชื่อ-สกุล จนท.กลุม 2

ระบุชื่อ-สกุล จนท.การเงิน

หรือ จนท.จายเงินให

ระบุชื่อ-สกุล จนท.ตรวจสอบ

ระบุชื่อ-สกุล ปลัด อปท.

ระบุวิธีจาย เชน 

เช็ค (เลขที่เช็ค,วันออกเช็ค)

o ระบุชื่อ-สกุล หัวหนาหนวยงานรับเงิน 

o กรณี กลุม ปชช. ใสชื่อ 2 คน

เรียน นายก อปท.



1. โครงการ  (อาจเขียน หรือพมิพจ์ากระบบเว็บไซต)์

การเบิกงบประมาณ



2. บนัทึกขอ้ตกลง(TOR) ระหว่าง กองทุนสุขภาพตําบลและผูร้บัทุน พมิพจ์ากระบบเท่านั้น

การเบกิงบประมาณ



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. วิธีการจายเงิน :
1.1 เช็คขีดครอมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ 

1.2 จายทางธนาคาร 

1.3 จายทางอ่ืนตามท่ี คกก. กําหนด

การจ่ายงบประมาณ

(ผานบัญชีธนาคารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดการถือครองเงนิสด)



2. ผูมี้สิทธิรบัเงิน :
2.1 หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืน 

+ ใหห้วัหนา้ของหน่วย เป็นผูร้บัเงิน หรือ

+ มีหนงัสือมอบอํานาจใหผู้อ่ื้นเป็นผูร้บัเงินแทนก็ให ้

2.2 องคก์รหรือกลุ่มประชาชน 
+ ใหผู้แ้ทนไม่นอ้ยกว่าสองคนข้ึนไป

+ พยาน 1 คน

แนบสาํเนาบตัร ปชช.

การจ่ายงบโครงการให้หน่วยงานรับทุน



3. การจ่ายเงิน : มีหลกัฐานเก็บหลกัฐานไว ้เพือ่การตรวจสอบ

+ หน่วยงานออกใบเสร็จรบัเงิน หรือ กลุ่มองคก์ร ปชช. ออก ใบสําคญัรบัเงิน 
+ หลกัฐานการนาํเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูมี้สิทธิรบัเงิน 

การจายงบโครงการใหหนวยงานรับทนุ



๒.๔ การจ่ายใหผู้มี้สิทธิรับเงินท่ีเป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วย
งานอ่ืน ใหห้วัหนา้ของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนนั้น เป็น

ผูรั้บเงิน หากไม่สามารถมารับเงินไดด้ว้ยตนเอง จะมอบอาํนาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้รับเงนิแทนกใ็ห้
กระทาํได้ ทั้งน้ีตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจท่ีชดัเจน

๒.๕ การจ่ายใหผู้มี้สิทธิรับเงินท่ีเป็นองคก์รหรือกลุ่มประชาชน ใหผู้แ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากองคก์ร

หรือกลุ่มประชาชน ไม่น้อยกว่าสองคนขึน้ไปเป็นผู้รับเงนิ

๒.๖ การจ่ายเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงนิ ใบสําคญั
รับเงนิ ตามแบบท่ีสาํนกังานกาํหนด หรือหลกัฐานการนาํเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูมี้สิทธิรับ

เงินหรือหลกัฐานการรับเงินอยา่งอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกาํหนด เกบ็ไวเ้พื่อการตรวจสอบ

ใครเปนผูรับเงิน....โครงการ



1. การบันทึกบัญชี : บันทึกตามรูปแบบที่สํานักงานกําหนด(ในระบบเว็บไซต)

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



2. จดัทํารายงาน : ผลการดําเนนิงาน รายงานการรบัเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือดว้ยระบบอิเล็กทรอนกิส์

การทําบญัชีและรายงานการเงิน



รายงานเงินคงเหลือดว้ยระบบอิเล็กทรอนกิส์

การทําบญัชีและรายงานการเงิน



รายงานการรับ – จายเงินรายเดือน ไตรมาส ป

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

เห็นชอบ โดยที่สงให สปสช.เขต 12 เนื่องจากมีในระบบออนไลนแลว

การทําบญัชีและรายงานการเงิน



การทําบญัชีและรายงานการเงิน
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การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนฯชุดใหม

1.ตรวจสอบคําสั่ง อปท.

วาหมดอายุวันใด
2.setใหชุดเกาหมดวาระ

กรอก รายชื่อกรรมการชุดใหม

ในเว็บไซต www.localfund.happynetwork.org

ออกคําสั่ง อปท.และพิมพให

นายกฯลงนาม

หมดวาระ
o คณะกรรมการกองทุน

o คณะอนุ LTC

ชุดเกาสามารถทํางานไมเกิน 90 วัน

ทั้ง คณะกรรมการกองทุน และอนุ LTC

รวมถึงคณะอน/ุทํางานดานอ่ืน

คัดเลือก(3),(4)(5),(6) และ (2)

ประชุมกองทุนฯ

คัดเลือกตัวแทน 2 คน

กองทุนออกแตงต้ัง

คณะอนุ LTC

เตรียมคัดเลือกกอนหมดวาระได



การแตง่ตัง้คณะกรรมการกองทนุ

โดยตาํแหน่ง
(1)=นายก อปท. (8)=ปลดั อปท.

(9)=ผอ.กอง สธ.หรอื จนท.
(10)=ผอ.คลงั หรอื จนท.การเงนิ

จากการมอบหมาย
(3)=ผูแ้ทนสภา อปท.(7)= ภาค ปชช.

การคดัเลอืก
(4)=รพ.สต. 2 คน (5)= อสม.2 คน

(6)=ผูแ้ทนหมู่บา้น <5 คน

การคดัเลอืกของกรรมการ 
(2)=ผูท้รงคณุวฒุใินทอ้งถิน่

ทีป่รกึษา :ผูอ้าํนวยการ รพ.อาํเภอ
สาธารณสขุอาํเภอ
ทอ้งถิน่อาํเภอ

อปท.
ออกคาํสัง่แตง่ตัง้

เว็บไซตก์องทนุสขุภาพตาํบล

ไม่ตอ้งสง่เอกสารมาที่
สปสช.เขต 

ตรวจสอบวนั
หมดอายุ
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