
ขอเสนอแนะเพื่อปองกันความเส่ียงเก่ียวกับการทุจริตใน
การบริหารจัดการงบประมาณโครงการเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ 

นายสมชาย ละอองพันธุ หัวหนางาน



ความทาทาย ป 2564
> ผลักดันการจัดทําแผนสุขภาพตามปญหาสุขภาพพื้นท่ี HNA

>>> การจัดโครงการท่ีมีคุณภาพเกี่ยวกับสุขภาพ

>>> การใชระบบประเมินผลโครงการผานออนไลน

>>>> ผลักดันในเกิดโครงการสงเสริมภาวะโภชนาการเด็ก

และการสงเสริมพัฒนาการเด็ก/โครงการแกปญหา NCDs

>>>  314 กองทุนเบิกเงิน มากกวา 80% ของรายรับท้ังหมด

เบิกจาย

54.2%

640

2,385

458 309

1,444

2,674

3,948

1,466

จํานวนโครงการแยกตามกลุมเปาหมาย

ผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นท่ี เขต 12 สงขลา

o เบิกจายเงิน 397 ลานบาท

o คิดเปน 54.2% ของรายรับทั้งหมด

o จ.พัทลุงและจ.สตูลสามารถเบิกจายมากที่สดุ รอยละ 

73.61 และ 71.16

o 272 แหง หรือ 44%ของจํานวนกองทุนเบิกจายเกิน 

70% ของรายรับทั้งหมด

o เงินคงเหลือสะสม 327 ลานบาทเพ่ือใชในปถัดไป

o 12,887 โครงการดานสุขภาพที่ใหการสนบัสนนุ

สรุปผลงานสําคัญ

Power by: สมชาย ละอองพันธุ /ธัญญรัตน เจริญสุข NHSO 12 SK

NCDs



ความเป็นมา

ป.ป.ช. มีคําสั่ง ที่ 65 /2562 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษามาตรการปองกันการทุจริตเกี่ยวกับงบประมาณงบ
เงินอุดหนุน ลว. 21 ก.พ. 2562 มีหนาที่ ศึกษา วิเคราะห เสนอแนวทางการแกไข ปญหาทุจริตเงินอุดหนุน ๕ เรื่อง

1)เงินอุดหนุนวัด

2)คาใชจายรายหัวนักเรียน & กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต

3)เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

4)กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่

5)เงินอุดหนุนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

คณะอนุกรรมการ มีมติใหต้ังคณะทํางาน 3 คณะ 

1)คณะทํางานศึกษางบที่เก่ียวกับการศึกษา

2)คณะทํางานศึกษางบที่เก่ียวกับ กระทรวง พ.ม.และ เงินอุดหนุนวัด

3)คณะทํางานเพ่ือศึกษามาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต กรณีเงินอุดหนุนที่เกี่ยวกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กรณีเงินกองทุนตําบล อยูในการศึกษาของคณะ นี้ 



๒. คณะทํางานเพ่ือศึกษามาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต กรณีเงินอุดหนุนที่เกี่ยวกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีการศึกษาและขอเสนอเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการทุจริตเงิน “กองทุนตาบล” 
ดังนี้ 

๒.๑ ที่มาของเหตุการณป.ป.ช. ไดยกกรณีศึกษาการทุจริตในกองทุนตาบล โดยเจาะจงไปที่ขั้นตอนในการรับ
เงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทาบัญชี มีเหตุการณจริง

“พฤติการณของนายก อบต. ท่ีถอนเงินแลวไมนําไปใชในโครงการท้ังหมดหรือนาไปใชบางสวน แลวยักยอกเงินไป
เปนประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอ่ืน เปนการกระทาความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําผิดตอตําแหนง
หนาท่ีราชการและกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ อปท. และ สปสช. (เหตุเกิด ๒๕๕๑)”

•ทั้งนี้ ป.ป.ช. ใชขอมูลการศึกษาเทียบพฤติกรรมที่เกิดกับประกาศกองทุนตําบล ป ๒๕๔๙ เนื่องจากเปน
เหตุการณ ที่เกิดในชวงนั้น เห็นวา ระเบียบไมมีการกําหนดวิธีควบคุม ตรวจสอบการเบิกจายเงินที่ชัดเจนและ
รัดกุมเพียงพอ เปนเหตุใหผูรับผิดชอบสามารถกระทําการทุจริตเบียดบังเงินไดโดยงาย

•คณะทํางานฯ ไดมีการขอขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการศึกษา จากผลการตรวจของ สตง. ในชวงปงบประมาณ 
๒๕๕๖–๒๕๖๐ มาประกอบในการศึกษา หาขอเสนอแนะ 





ผลการศึกษาของคณะทํางานฯเพื่อแกไขปญหาการทุจริตในกองทุนตําบล

ข้อเสนอแนะเพือ่การป้องกนัการทุจริต การแก้ไขเพือ่ป้องกนัการทุจริต

1. ควรทบทวนรูปแบบของคณะกรรมการกองทุน โดยให้

หน่วยงานอ่ืนในทอ้งถ่ินนั้น เขา้เป็นประธานหรือเลขานุการ 

เพื่อป้องกนัอานาจเบด็เสร็จอยูท่ี่หน่วยงานเดียว 

ประกาศฯ พ.ศ. 2561 กาํหนดใหมี้คณะกรรมการกองทุนตามองคป์ระกอบ

ท่ีประกาศกาํหนด ซ่ึงหลกัเกณฑข์องประกาศน้ีกาํหนด

โดยคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา 47

แห่งพ.ร.บ. หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 2545 เพื่อเป็นการสร้าง

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติใหก้บับุคคลในพื้นท่ี ดงันั้นเม่ือใหท้อ้งถ่ิน

เป็นผูด้าํเนินงานและบริหารจดัการฯ ทอ้งถ่ินจึงตอ้งบริหารจดัการกองทุน

2. ควรกาํหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและกาํหนดหลกัฐาน

ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินพร้อมใบสาํคญัการจ่ายเงินใหช้ดัเจน

กาํหนดแลว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบทา้ยประกาศ

3. ควรกาํหนดคุณสมบติัของคณะกรรมการกองทุนท่ีมาจาก

การคดัเลือก ไม่ควรมีส่วนไดส่้วนเสียกบัผูรั้บเหมาหรือ

ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินการของโครงการต่าง ๆ 

กาํหนดแลว้ในประกาศฯ พ.ศ. 2561 ขอ้ 12 วรรคสาม ตามหลกัเกณฑ์

ท่ีสานกังานกาหนด (โดยกาํหนดเป็นประกาศฯ คดัเลือกกรรมการฯ 

พ.ศ. 2561) การอนุมติัโครงการเป็นอาํนาจของคณะกรรมการกองทุน 

ซ่ึงการป้องกนักรรมการมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการท่ีขอรับการ

สนบัสนุน คณะกรรมการกองทุนจะตอ้งคานึงถึงประเดน็น้ีร่วมดว้ย

เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ตามหลกัสากล



แจงผานเว็บไซต

โดยอัพโหลด



คําสั่งแตงต้ังโดย องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เลขคําสั่งเปนของ อปท.

นาย อปท.ลงนาม



ทีป่รึกษา 3 คน ไม่เป็นกรรมการไม่สามารถยกมอืตัดสินได้ แต่มี

สิทธิเบกิค่าตอบแทนประชุม สามารถส่งคนประชุมแทนได้

ใช้ตําแหน่ง ใครรักษาการแทน/ นายก มอบรองนายกเข้าได้
เป็นกรรมการ ไม่ได้

เป็นรองประธาน หาก

ประธานไม่มาไม่มอบ

ใคร ให้ทีป่ระชุม

คดัเลอืกกนัเอง



อสม. 2 คน ใช้ช่ือ-สกลุ แต่งตั้ง 

มอบใครไม่ได้ ประชุมแทน

ผู้แทนหมู่บ้าน ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านแต่

เป็นตวัแทนที่ถูกเลอืกมา ไม่เกนิ 5 
คน ใช้ช่ือ-สกลุ แต่งตั้ง มอบใคร

ไม่ได้ ประชุมแทน

ใช้ตาํแหน่ง แต่งตั้ง สามารถมอบให้ประชุมแทนได้ หรือ ทําหนังสือราชการ

มอบให้รอง.../หัวหน้าส่วน...เป็นกรรมการและเลขาฯ แบบนีม้อบขาด.....

ผอ.คลงั เป็นกรรมการและ ผช.เลขานุการ เพิม่มาอกี 1 ตาํแหน่ง ใช้ตาํแหน่ง แต่งตั้ง แต่หากจะมอบ จนท. ต้องเกีย่วกบัการเงนิเท่าน้ัน



ผลการศึกษาของคณะทํางานฯเพื่อแกไขปญหาการทุจริตในกองทุนตําบล

ข้อเสนอแนะเพือ่การป้องกนัการทุจริต การแก้ไขเพือ่ป้องกนัการทุจริต

4. ควรกาํหนดคุณสมบติัของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีของกองทุนฯ เน่ืองจากบาง

แห่งกาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีไม่มีวฒิุทางบญัชีมาปฏิบติังาน ทาใหเ้กิดปัญหาในทาง

ปฏิบติัมาก

กาํหนดแลว้ในประกาศฯ พ.ศ. 2561 โดยใหห้วัหนา้

หน่วยงานคลงัเขา้มาเป็นกรรมการกองทุน เพื่อใหก้าร

ปฏิบติังานดา้นเงินและบญัชีมีประสิทธิภาพมากข้ึน

5. สปสช. ควรกาํหนดรูปแบบการจดัทาํบญัชี และรายงานใหเ้ป็นมาตรฐานการบญัชี

ทัว่ไป

กาํหนดแลว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบทา้ยประกาศฯ 

พ.ศ.  2561

6. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลดาํเนินงานกองทุนฯ แลว้รายงานผล

การดาํเนินงานในแต่ละโครงการให ้สปสช.เขต เพื่อประเมินผลในภาพรวมต่อไป

กาํหนดแลว้ในประกาศฯ พ.ศ. 2561

7. ควรกาํหนดใหมี้การจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงการดาํเนินการตามโครงการท่ีขอรับการ

สนบัสนุนระหวา่งกองทุนฯ กบัหน่วยงานท่ีขอรับเงินสนบัสนุนโครงการ

กาํหนดแลว้ในคู่มือปฏิบติังานกองทุนฯ 

8. ควรกาํหนดนิยาม “การสร้างเสริมสุขภาพ” ใหช้ดัเจน พร้อมยกตวัอยา่ง เพื่อการ

ใชจ่้ายเงินเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนฯ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และเกิดความคุม้ค่าในการจ่ายเงิน

กาํหนดแลว้ในคู่มือปฏิบติังานกองทุนฯ 



รูปแบบข้อตกลง TOR ระหว่างกองทุน-ผู้รับทุน





การจดัทาํใบเบิกเงินแก่หน่วยงานรับทุน แบบออนไลน์



ระบบบัญชีกองทุนสุขภาพตาํบลผ่านระบบออนไลน์ (www.localfund.happynetwork.org)



ขอ้เสนอ ของ ปปช. ตอ่ คณะรฐัมนตร ีและ ครม. มมีตดิงันี้

1........สปสช. ไดมีการแกไขปญหาแลว ตามประกาศฯ ๒๕๖๑ ทั้งเรื่อง การบริหารงบประมาณ และการ
เบิกจาย

2.คณะกรรมการ ปปช. เห็นวา แมจะมีการแกปญหาแลว แตเพื่อปองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
จึงมีขอเสนอแนะ

1)ขอเสนอแนะตอระบบการจัดสรรงบประมาณ ต้ังแตการเสนอโครงการเพือ่ขอรบังบประมาณ และการ
อนุมัติโครงการ

2)ขอเสนอแนะตอระบบการบริหารงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ และการใชจายงบประมาณ

3)ขอเสนอแนะตอระบบการติดตามและประเมินผล และการรายงานผลการดาเนินโครงการ





การเขยีนโครงการเสนอรับเงนิกองทุนสุขภาพตาํบล แบบออนไลน์











การรายงานผลการกจิกรรมในโครงการผ่านออนไลน์



การแนบเอกสารทางการเงินผา่นออนไลน์





มติ ครม.ที่มีประเด็นดําเนินงานเกี่ยวของกับ กระทรวงมหาดไทย

2. ระบบการบริหารงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ และการใชงบประมาณ 

1) ผูปฏิบัติขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองให สปสช. รวมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ใหความรู
ซักซอมความเขาใจแกเจาหนาที่และผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารงบประมาณ การเบิกจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่นหรือพ้ืนที่

แนวทางดําเนินงานรวมกัน

1.สปสช. รวม สถ. ชี้แจงใหผูเก่ียวของระดับจังหวัดทราบ ถึงความเปนมาในมติ ครม. ดังกลาว และแจงแนวทางการดําเนิน
รวมกันในพ้ืนที่

1.1 ให สปสช. เขตประสานกับทองถ่ินจังหวัดในการดําเนินการชี้แจงแกผูปฏิบัติ

1.2ทองถ่ินจังหวัด แจงผูบริหารทองถ่ิน ใหตระหนักถึงการกํากับ การเบิกจายเงินของกองทุนตําบล

2.มหาดไทย มีหนังสือแจงพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติตาม มติ ครม. 

3.รายงานผลการดําเนินงานตอ ครม. และ ปปช.

2) เจาหนาที่ขาดความตระหนักและมีความจงใจ โดยอาศัยชองวางของกฎหมายเพ่ือกระทําการทุจริตให มท. มีหนังสือเวียนเพ่ือ
เนนยาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองใหแกผูปฏิบัติ รวมทั้งชี้ใหเห็นโทษที่จะไดรับหากมีการทุจริต มอบ สปสช. จัดทําแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกตองแจง มท. เพ่ือแจงเปนหนังสือเวียนตอไป)
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