
 

การจัดทำแผนการเงินรับ-จาย กองทุนสุขภาพตำบล 
เขียนโดย สมชาย ละอองพันธุ หัวหนางาน สปสช.เขต 12 สงขลา 

 
 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือทองถิ่น พ.ศ.2561 ขอ 16 
กำหนดคณะกรรมการกองทุน มีหนาท่ี 

(1) พิจารณาแผนการเงินรับ-จายของกองทุน 
ประกาศฯ ขอ 9 ยังกำหนดวา กองทุนฯสามารถนำเงินท่ีเหลือไปใชในปถัดไปได เพ่ือลดการตีความวา

เงินเหลือสะสมมาจากปงบประมาณท่ีผานมาแลวไมสามารถนำไปใช และกำหนดใหตองทำแผนการเงินรับ-จาย 
และโดยมีเปาหมายการบริหารเงินตองสนับสนุนเงินแกผูรับทุนในการดำเนินโครงการ อยางนอยรอยละ 80 
ของเงินท้ังหมด (เงินรายรับปนั้น รวมกับเงินสะสมยกมาดวย) 

วัตถุประสงคของการจัดทำแผนการเงิน จึงเปรียบเสมือนเปนหลักไมลการบริหารจัดการ หรือ 
Milestone ใหสอดคลองกับหวงเวลา 

  
ข้ันตอนการจัดทำแผนการเงิน รับ-จาย ดังนี้ 
 
1) ทำแผนการเงินรับ หรือแผนขาข้ึน โดยนำเงินคงเหลือสะสมยกมา เงินจดัสรรจาก สปสช.(45บาท

ตอประชากร) เงินโอนสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรายไดอ่ืน รวมเปนเงินกองทุนท้ังหมด 
1.1 เงินจัดสรรจาก สปสช. นำจำนวน ประชากรท่ีแจง X 45 บาท  
1.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินสมทบเปนไปตามระดับรายได (ประกาศฯขอ 8)  
1.3 รายไดอ่ืนๆ เชน ดอกเบี้ย ปละ 2 ครั้ง(เดือน มี.ค.และก.ย.) เงินคืนจากโครงการ 
 

ตัวอยาง  อบต.หนองหมาวอ มีเงินสะสมยกมาจำนวน 300,000 บาท แจงประชากร ณวันที่ 1 เมษายน 
จำนวน 2,000 คน และเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนเทากับ 15 ลานบาท 
ดอกเบี้ย 2 ครั้ง  จำนวนเงิน 2,000 บาท เงินคืนจากโครงการ 3,000 บาท ใหจัดทำแผนการเงินขาข้ึน ดังนี้ 

1.เงินสะสมยกมา                                 เปนเงิน  300,000       บาท 
2.สปสช.จัดสรรเทากับ 2,000 คนx 45 บาท เปนเงิน     90,000      บาท 
3.อบต.สมทบเปนไปตาม ประกาศ ขอ 8 (90,000บาท x0.4) เปนเงิน    36,000      บาท 
4.รายไดอ่ืน เปนเงิน          5,000      บาท  

 รายรบัท้ังหมด  เทากับ     431,000       บาท 
 

2) แยกวงเงินตามประเภทประกาศฯ เริ่มจากคำนวณ 10(4) บริหารกองทุน ตามประกาศฯ กำหนด
เง่ือนไขการตั้งงบบริหารไว 3 แบบ 

กรณีที่ 1 ตั้งวงเงินบริหารไมเกินรอยละ 15 ของรายรับปนั้น สำหรับ อปท.ที่ดำเนินงานกองทุน
สุขภาพตำบลอยางเดียว (เงินจัดสรร สปสช. + เงินสมทบ อปท + รายไดอื่น ๆ) ไมนำเงินสะสมยกมาและเงิน
คาจัดบริการสาธารณสุข (LTC) มารวมดวย 



กรณีที่ 2 ตั้งวงเงินบริหารไมเกินรอยละ 20 ของรายรับปนั้น สำหรับ อปท.ดำเนินงานกองทุนดูแล
ระยะยาวผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง และบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (LTC)  

กรณีที่ 3 ตั้งเทากับโครงการบริหารปที่ผานมา สำหรับ กองทุนสุขภาพตำบล ไมไดรับเงินจัดสรร 
ตามมีการสะสมเงินคงเหลือเกิน 2 เทาของรายรับ(ตัดขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน)  

 
3) การแยกกรอบวงเงิน ประเภท 10(1) (2) (3) และ (5) 
 
4. ทำแผนการจายเงิน แตละประเภท 10(1) (2) (3) และ (5) โดยนำโครงการท่ีควรดำเนินการตาม

แผนสุขภาพ เพ่ือมาแยกตามประเภทของผูรับทุน  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (แบบฟอรมแผนการเงินประจำป) 
 

แผนการเงินประจำปงบประมาณ......... 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล.................. 

1.เงินคงเหลือยกมา  จำนวน  บาท 

2.เงินโอนจาก สปสช.  จำนวน  บาท 

3.เงินสมทบจาก อปท.  จำนวน  บาท 

4.รายไดอ่ืนๆ   จำนวน  บาท 

รวมเงิน    จำนวน  บาท 

 

10 (1) 10 (2) 10 (3) 10(4) 10 (5) รวมเงิน 
      

หมายเหตุ การคำนวณ 10 (4) ใหคิดจาก ขอ 2-4 ไมรวมเงินคงเหลือยกมา 

 

 

 

เรียน คณะกรรมการ เพ่ือโปรดพิจารณา    

 

(ลงชื่อ)...................................................................เลขานุการ 

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

 

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี.....................เม่ือวันท่ี......................................................... 

 

(ลงชื่อ)...................................................................ประธานคณะกรรมการ 

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

 



    

(แบบฟอรมแผนโครงการประจำป) 

 

แผนโครงการประจำปงบประมาณ......... 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล.................. 

งบประมาณตามแผนการเงินประจำป 

10 (1) 10 (2) 10 (3) 10(4) 10 (5) รวมเงิน 
1,200,000       

โครงการตามแผนการเงินประจำป 

10 (1) จำนวน 1,200,000 บาท 

ลำดับ โครงการ หนวยงาน งบประมาณ 
1 โครงการหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรัง รพ.สต. 150,000 

2 โครงการเพ่ิมการเลิกบุหรี่เชิงรุก รพ.สต. 60,000 

3 โครงการชุมชนจัดการขยะลดโรค กอง สธ. 100,000 

4 โครงการชาว...รวมใจลดอุบัติเหตุตรงจุดเสี่ยง สำนักปลัดฯ 50,000 

5 โครงการเพ่ิมการเคลื่อนไหวทางกายผูสูงอายุดวยมวยไทเก็ก รพ.สต. 30,000 

6 โครงการ.................................................................................. .............. ................... 

    

 

10 (2) จำนวนเงิน 1,000,000 บาท 

ลำดับ โครงการ หนวยงาน งบประมาณ 
    
    
    

 

10 (3)  

ลำดับ โครงการ หนวยงาน งบประมาณ 
    
    
    

 



 

 

 

 

 

 

10 (4) 

ลำดับ โครงการ หนวยงาน งบประมาณ 
 โครงการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพ

กองทุนสุขภาพตำบล ป..... 
สำนักเลขานุการกองทุน กรณี มีเงินกองทุนตำบล

อยางเดียว  
(15% รายรับป 62) 
กรณี กองทุนตำบลและ 
LTC  
 20% รายรับป 62 ไม
รวมเงิน LTC) 
กรณีไมรับจัดสรร 
ตั้งเทากับปท่ีผานมา 

 

 

 

10 (5) จำนวน 230,000 บาท 

ลำดับ โครงการ หนวยงาน งบประมาณ 
1. โครงการแกปญหาและปองกันการระบาดโรคไขเลือดออก รพ.สต./ทีม SRRT 80,000 
2. โครงการแกปญหาโรคระบาดจากน้ำทวม สำนักงานปลัด 50,000 

3 โครงการแกปญหาผลกระทบเบื้องตนจากควันไฟอินโดนีเซีย กอง สธ. 30,000 

4 โครงการแกปญหาและปองกันการระบาดโรคมาลาเรีย รพ.สต./ทีม SRRT 70,000 

 

เรียน คณะกรรมการ เพ่ือโปรดพิจารณา    

 

(ลงชื่อ)...................................................................เลขานุการ 

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



 

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี.....................เม่ือวันท่ี......................................................... 

 

(ลงชื่อ)...................................................................ประธานคณะกรรมการ 

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


