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กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ : 

•จัดเปนนโยบายสาธารณะ(Public Policy) 
• เนนการเสริมหรือเติมเต็มระบบหลักประกันสุขภาพ

•  การบริการดานสงเสริมสุขภาพ   ปองกันโรค ฟนฟูสมรรถภาพ และ
การรักษาพยาบาลเชิงรุก 
• ทําใหการบริการปฐมภูมิเชิงรุก เชนการตรวจและใหการรักษาผู
เจ็บปวยเร้ือรังระยะยาว   หรือการบริการฟนฟูผูปวย ผูสงูอายุหรือคน
พิการในชุมชนหรือที่ จึงยากที่จะไดรับการดูแล  
• เนนการรวมเปนเจาของ กองทุนระดับพื้นที่หรือทองถิ่นที่ อปท.ดูแล 
และการมีผูแทนประชาชนรวมดําเนินการดวย ก็จะทําใหมีเง่ือนไข
และมุมมองในการเสนอโครงการท่ีมีรูปแบบวิธีการตางๆ ในการดูแล
ผูปวย โดยอาศัยกลไกของอาสาสมัคร



ขอ ๑  
ยกเลิกประกาศฉบับเกา : ใหใชฉบับใหม

สตง.จะยึดหลักเกณฑตามประกาศฯนี้ในการตรวจสอบการใชจายเงิน

ของกองทุนฯ  

ขอ ๒  คํานิยามตาง ๆ

1. การจัดบริการสาธารณสุข : ตามที่อนุกรรมการฯกําหนด คือ ตาม

 เอกสารที่แนบมาพรอมนี้ ไมใชเปนภาระกิจกองทุนทั้งหมด แตอยู

ภายใตกรอบใหญตามเอกสาร

2.    นิยามองคกร/หนวยงาน  แตละประเภทใหทําความเขาใจ



จากคํานิยามองคกร/หนวยงานทัง้หมด
-รพ.สต. = หนวยบริการ

-รพ.อําเภอ = หนวยบริการ

-รพ.จังหวัด = หนวยบริการ

-คลีนิคชุมชนอบอุนที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. = หนวยบริการ

-ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. = หนวยบริการ

-ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลที่ยังไมขึ้นทะเบียนกับ สปสช. = สถานบริการ

-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของเทศบาล = หนวยงานสาธารณสุข

-สวนสาธารณสุขของ อบต. = หนวยงานสาธารณสุข

-มีจนท.สาธารณสุข แตยังไมมีสวนสาธารณสุข(อบต.) = หนวยงานอื่น

-สวนอื่นๆของ อบต. หรือของเทศบาล = หนวยงานอื่น

-ชมรมผูสูงอายุ/ชมรม อสม./มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม......ฯลฯ = กลุมหรือองคกรประชาชน

 ชมรม/องคกร ตองมีสมาชิก ๕ คนขึ้นไป ดําเนินกิจกรรมไมแสวงหากําไร มีรูปแบบของ

การรวมกลุมชัดเจน



-จากนิยามองคกรหนวยงานนี้สามารถแยกประเภทเปน ๒ ประเภท คือ

๑. หนวยงานภาครัฐ หรอืหนวยงานของรัฐ
-รพ.สต. = หนวยบริการ

-รพ.อําเภอ = หนวยบริการ

-รพ.จังหวัด = หนวยบริการ

-ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. = หนวยบริการ

-ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลที่ยังไมขึ้นทะเบียนกับ สปสช. = สถานบริการ

-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของเทศบาล = หนวยงานสาธารณสุข

-สวนสาธารณสุขของ อบต. = หนวยงานสาธารณสุข

-มีจนท.สาธารณสุข แตยังไมมีสวนสาธารณสุข(อบต.) = หนวยงานอื่น

-สวนอื่นๆของ อบต. หรือของเทศบาล = หนวยงานอืน่

-โรงเรียน = หนวยงานอื่น

๒. หนวยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาชน
-ชมรมผูสูงอายุ/ชมรม อสม./มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม......ฯลฯ = กลุมหรือองคกรประชาชน

-คลีนคิชุมชนอบอุนที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. = หนวยบริการ

-วัด / มัสยิด = หนวยงานอื่น



ขอ ๓  
พรอมที่จะสมทบเงิน และพรอมจะดําเนินกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรค : แสดงออกถึงความพรอมในการเขารวมกองทุน

ขอ ๔  สาระสําคัญมาก : กําหนดให อปท.เปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการ

กองทุน มีผลให อปท.มีหนาที่รับผิดชอบตอกองทุนโดยตรงมากยิ่งขึ้น ทั้ง

เรื่องการจัดระบบธุรการ  การเงิน หรือความเสียหายที่มีตอกองทุน 

(ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการฯตามกรอบวัตถุประสงค)     

จากเดิมซ่ึงกําหนดให อปท.เปนผูกํากับดูแล ซ่ึงมีขอจํากัดในการติดตาม

เงินกองทุนคืน / การดูแลเรื่องงานธุรกรรมตางๆ 



มีบาง อปท.มิไดสมทบเงินเขารวม   หรือไมไดสมทบเงิน

ภายในปนัน้    หรือการสมทบเงินไมเปนไปตามเง่ือนไข

รอยละที่กําหนดในประกาศ

สปสช. : ติดตามกํากับ

ขอสงัเกตของ   สตง.



ขอ ๕  
เงินหรือทรัพยสินของกองทุน จาก ๔ แหลง แตหลักๆคือจาก สปสช.

และเงินสมทบของ อปท.

ขอ ๖  
กําหนดกรอบการสมทบใหมในป ๒๕๕๘ เปนตนไป

-อบต.ขนาดเล็ก สมทบไมนอยกวารอยละ ๓๐

-อบต.ขนาดกลาง สมทบไมนอยกวารอยละ ๔๐

-อบต.ขนาดใหญและเทศบาลตําบล สมทบไมนอยกวารอยละ ๕๐

-เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร สมทบไมนอยกวารอยละ ๖๐

เฉพาะในป ๒๕๕๗ (ปนี้) สมทบตามสัดสวนเดิมไปกอน (๒๐/๓๐/๕๐)
แตอาจจะมีปญหาเงิน ๔๕ บาท/ประชากร ถือปฏิบัติตามหนังสือทีเ่คยแจงไปแลว



ขอ ๗  
เงินกองทุนสนับสนุนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ที่คณะกรรมการอนุมัติ ๕ ขอ (๕ ประเภท)

•กรอบงาน : สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสมรรถภาพ 

              รักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก

•แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามประกาศของอนุกรรมการฯแนบทายนี้

•เปนไปตามมติการอนุมัติของคณะกรรมการ

•กลุมเปาหมายที่สําคัญคือ : กลุมแมและเด็ก  กลุมผูสูงอายุ  กลุมคนพิการ                

                                กลุมผูประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  

                                และกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง



ขอ หนวยงาน   

ท่ีรับโครงการ

กรอบกิจกรรม กลุมเปาหมายของ

โครงการ

รายละเอียดเพ่ิมเตมิ

๗(๑) หนวยบริการ/สถานบรกิาร/

หนวยงานสธ.

สงสริม / ปองกัน / 

ฟนฟู /รักษาฯเชิงรุก

๕ กลุมหลัก

๗(๒) กลุมหรือองคกรประชาชน/

หนวยงานอื่น

สงเสริม / ปองกัน สมาชิกกลุมหรือ

ประชาชนในพื้นที่

ซ้ือวัสดุที่มีลักษณะเปนครุภัณฑไดไมเกิน 

๕,๐๐๐ บาท/โครงการ / อยูภายใตการ

ดูแลของผูรับผิดชอบโครงการ

๗(๓) ศูนยเด็กเล็ก / ศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิต  หรือศูนยช่ืออื่น

ที่มีภาระกิจตามนิยาม

ประกาศ (เขาขายกลุมฯหรือ

หนวยงานอื่นดวย)

สงสริม / ปองกัน / 

ฟนฟู/รักษาฯเชิงรุก

เด็กในศูนยเด็ก /    

ผูพิการ  ผูสูงอายุ  

ผูดอยโอกาส

รอยละ ๑๕ ของรายรับในปน้ัน

ก่ีโครงการก็ได

๗(๔) คณะกรรมการบริหารกองทุน บริหารจัดการ

กองทุน

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

รอยละ ๑๕ ของรายรับปน้ันก่ีโครงการก็

ได / สะสมขามปไมได / กรณีซ้ือครุภัณฑ 

ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/รายการ  อยูใน

ความดูแลของ อปท.

๗(๕) ตามศักยภาพ ตามการวิเคราะหภยั

พิบัติหรือเรงดวน

ตามกลุมที่ไดรับ

ผลกระทบ

จัดทําแผนของกองทุนไวตามสภาพปญหา 

/ ตองเปนการชวยเหลือดานสธ.มิใชแก

อะไรก็ได



เพิ่มเติม  
๑. การจําแนกพัสดุ อาจแบงเปน (ใหใชระเบียบของ อปท.ในการจําแนก)  

-  วัสดุ

-  ครุภัณฑ

-  วัสดุทีมีลักษณะเปนครุภัณฑ  

๒. การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพชมรมผูสูงอายุ ชมรมผูพิการ เพ่ือใหเปนศนูยฯ  ยกเวนกรณีศนูยเด็กซ่ึง

เปนศนูยที่ชัดเจนแลว หมายรวมถึงโรงเรียนตาดีกา

๓. รอยละ ๑๕ ของรายรับ ในขอ ๗(๓) และ ๗(๔) คิดจากรายรับในปนั้นไมรวมเงินยกมาจากปกอน

EX.  ป 2557 มีรายละเอียดการเงินดังนี้

- มีเงินเหลือมาจากปกอน ๆ จํานวน  300,000 บาท

- ป 2557 นี้ สปสช.โอนให 200,000 บาท

- อปท.สมทบเขาไป 100,000 บาท

รวมมีเงินในกองทนุป 2557 จํานวน 600,000 บาท

- รายรับในป 2557 คือ 

200,000 + 100,000 บาท = 300,000 บาท รอยละ 15 คือ 45,000 บาท 

       ไมใชรอยละ 15 ของ 600,000 บาท และจะไมมีเงือ่นไขเรื่องคาใชจายทั้งปเหมือนประกาศฯเกา



ขอ ๘  โครงสรางของคณะกรรมการกองทุนฯ

สวนที่เพ่ิมเติมและแตกตางจากเดิม
- ใหปลัด อปท.หรือผูไดรับมอบหมาย เปนเลขานุการ

- เพ่ิมตําแหนง ผช.เลขา โดยใหเปน ผอ.กอง สธ. หรือสวนสธ. หรือท่ีเรียกชื่ออ่ืน หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

-ลดจํานวนหัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิ เหลือไมเกิน ๒ คน (จากเดิมเทากับจํานวนหนวยฯ)

-สสอ.และผอ.รพ.เปนท่ีปรึกษา (ระบุชัดเจน)

วิธีการคัดเลือกกคณะกรรมการ
-โดยตําแหนง นายก : ประธาน

-นายกเลือกเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ

-สภา คัดเลอืกสมาชิกจํานวน ๒ คน 

-ให อปท.ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือเลือก ผูแทน อสม.จํานวน ๒ คน  และผูแทนชุมชน จํานวน ไมเกิน ๕ คน

-หน.หนวยบริการปฐมภูมิ (ใหมีการคัดเลอืกกันเองเขามา ๒ หนวย : กรณมีมากกวา ๒ หนวย)

-ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน(ถามี) ตองเปนคนพ้ืนท่ี และมใีบรับรองจากศูนยฯ

-เมื่อไดกรรมการท้ังหมดขางตนแลวใหทุกคนรวมประชุมเพ่ือคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๒ คน เปนรองประธาน

-สงรายช่ือให สปสช.เขตเพ่ือแตงตั้ง



ขอ ๙  
-กรรมการมีวาระ ๔ ป  โดยเริ่มในปงบประมาณ ๒๕๕๘

-หมดวาระ ๔ ป ปฏิบัติงานตอไดและตองไมเกิน ๖๐ วัน (แตงตั้งใหมภายใน ๖๐ วัน)

-กรรมการคนใดพนจากตําแหนงใหมีการคัดเลือกแทน ปฏิบัติหนาที่เทาวาระทีเ่หลือ

-กรณีประธาน(นายก) ไมอยู ใหรองประธานทําหนาทีป่ระชุมแทนประธาน

-แตกรณีประธานหมดวาระนายก(ไมมีนายก/รอการเลือกตั้ง) ใหปลัดเปนประธานแทนกอน

ขอ ๑๐  กําหนดการพนวาระการเปนกรรมการเนื่องจากการพนจากตําแหนง

ขอ ๑๑  อํานาจหนาที่ของกรรมการกองทุน



มีบางพ้ืนทีไ่มมีการจัดประชุมเพ่ือคัดเลือกผูแทนตาม

หลักเกณฑที่กําหนด 

สตง. จึงเสนอให สปสช.และอปท.เครงครัดในกระบวนการ

คัดเลือกตามเกณฑที่กําหนดดวย

.....สงรายงานการประชุมพรอมรายช่ือเพ่ือการแตงตั้ง

ขอสงัเกตของ   สตง.



ขอ อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ

๑๑(๑) อนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ใหเปนไปตามวัตถุประสงค

กรรมการที่เปนเจาของโครงการไมสามารถลงมติ

อนุมัติได แตสามารถชี้แจงตอที่ประชุมได

๑๑(๒) ออกระเบียบหรือแนวทางที่จําเปนได โดยตองไมขัดแยงกับประกาศ

๑๑(๓) ควบคุม กํากับดูแลการรับเงิน จายเงิน เก็บรักษาเงิน 

และจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพยสินของกองทุน

๑๑(๔) กํากับดูแลหนวยงาน กลุมหรือองคกรที่ไดรับอนุมัติ

งบประมาณใหดําเนินงานตามแผนเกิดผลงานจริง

มีระบบติดตามการใชจายเงินกองทุน

๑๑(๕) สนับสนุนใหกลุมเปาหมายเขาถึงบริการทั้งที่บาน 

ชุมชน หรือหนวยบริการ

๑๑(๖) จัดทําขอมูลและแผนดําเนินงานที่เกี่ยวกับปญหา

สาธารณสุขของกลุมเปาหมาย

๑๑(๗) สรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจายเงิน  และ

สรุปรายงานเงินคงเหลือ เม่ือสิ้นปงบฯ

นําเสนอ สาขาจังหวัด  สปสช.เขต  สตง.  ภานใน

เดือนธันวาคม ของทุกป

๑๑(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานไดตาม

ความจําเปน

สามารถรับคาตอบแทนและคาใชจายอื่นที่จําเปน

ได ตามระเบียบของคณะกรรมการที่กําหนดไว



มบีางพื้นที่ไมมีการจัดประชุมเพื่อคัดเลอืกผูแทนตามหลักคิดของสตง.คือ 

เงนิของแผนดินตองถูกนําไปใชตามวัตถุประสงคและตองเกดิประสทิธิผล ที่

มคีวามคุมคามากที่สุด จงึเห็นวาเมื่อคกก.ไดอนุมัตโิครงการแลว ควรจะได

ตดิตามกํากับวาไดมกีารดําเนนิการตามโครงการที่ขอการสนับสนุนหรอืไม  

อยางไร เพื่อประโยชนในการพจิารณาสนับสนุนในอนาคตตอไป ทั้งนี้ การ

กํากับดูแลผูที่ไดรับอนุมัตโิครงการที่เปนหนวยงานภาครัฐ  และองคืกร

ประชาชน ยมมคีวามแตกตางกันตามสภาพที่เหมาะสม

ขอสงัเกตของ   สตง.



จากการตรวจประเมินผลการดําเนินการงานเร่ืองกองทนุระดบัท้องถ่ินหรือ

พืน้ท่ี ในหลายพืน้ท่ีของ สตง. จงึได้มีข้อเสนอแนะท่ีสําคญั คือ ควรให้ อปท.

เป็นหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบดแูลเงินกองทนุ โดยมีคณะกรรมการกองทนุเป็นผู้

พิจารณาอนมุตั ิทัง้นี ้ด้วยเหตผุล (๑) เพราะ  อปท.มีบคุลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถในการจดัทําระบบบญัชีอยูแ่ล้ว ซึง่จะทําให้ลดปัญหาเร่ือง

การเงินการบญัชี และ (๒) ด้วยฐานะท่ีเป็นนิตบิคุคล จะทําให้ อปท.มี

ประสทิธิภาพในการดแูลเงินกองทนุ และสามารถลดความเส่ียงเร่ืองการสญู

หายของเงินทนุได้ ในกรณีท่ีผู้ รับเงินกองทนุไปแล้วไมป่ฏิบตัติามโครงการ  ก็

จะสามารถดําเนินการเรียกเงินคืนได้ในฐานะนิตบิคุคล

ขอสงัเกตของ   สตง.



ขอ ๑๒  
กําหนดการติดตามกองทุนของ สปสช.เขต  สสจ.  และเปดประเด็นของ สํานักงานทองถ่ิน

จังหวัดเพ่ิมเติมอีกหนวยงาน  เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดความย่ังยืน

ขอ ๑๓  กําหนดการยุบเลิกกองทุน คือ ๑) ไมมีการดําเนินการใดๆ ตอเนื่องกัน ๒ ป

๒) ไมสมทบเงินตอเนื่องกัน ๒ ป   สปสช.จะแจงประกาศยุบเลิกกองทนุ  เม่ือยุบเลิกแลว

ตองโอนเงนิหรือทรพัยสินทั้งหมดใหกับหนวยบริการปฐมภูมิของรัฐในพ้ืนที่นัน้

(อยาลืมเรื่องการสมทบตามสัดสวนที่กําหนดดวย)

ขอ ๑๔  ใหเลขาธิการรักษาการตามประกาศฉบับนี ้ใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ 

หรือแนวทางปฏิบตัิที่ไมขัดตอประกาศนี ้รวมทัง้อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้



ขอ ๑๕  
กองทุน คณะกรรมการ กฏ และการดําเนินการตางๆตามประกาศฉบับเดิม  ตอเนื่องตาม

ประกาศฉบบัใหม

       ใหคณะกรรมการชุดเดิมทําหนาที่ไปถึงวนัที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

       ให อปท.ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหมตามขอ ๘  เพ่ือพรอมปฏิบัติหนาที่

ไดตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ปงบฯ ๒๕๕๘) เปนตนไป พรอมกันทั่วประเทศ

จนครบวาระ ๔ ป             (การคัดเลือกกรรมการขอใหเจาตัวพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ 

อยาเปลี่ยนแปลงกรรมการกอนครบวาระเวนแตเหตุอันควร)

ขอ ๑๖  
การดําเนินการใดตามประกาศนี้ หากยังไมมีกฏ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑที่จะ

กําหนดขึ้นตามประกาศนี้ ใหใชกฏ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑของ อปท.โดยอนุโลม 

วันประกาศใช และวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาขอ ๑๗  



เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดําเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน

หรือพื้นท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗

 เรื่อง หลักเกณฑ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงนิ 

        การจัดทําบัญชีและรายงาน



สาระสําคัญ ๑
๑. ใชบัญชีเงินฝากของกองทุนเดิม  ไมตองเปลี่ยนแตอาจจะเปลี่ยนชื่อบัญชีใหถูกตอง

๒. บัญชีเงินฝากของกองทุนเปนบัญชีเฉพาะแยกออกจากบัญชีทางการเงินของ อปท.

การรับเงิน 
๑. การรับเงินเขากองทุน รับเปนเงินสด เช็ค ต๋ัวแลกเงิน หรือธนานัติ ก็ได เฉพาะที่ไดรับ

จาก สปสช.ใชวิธีการโอนผานธนาคาร ใชใบแจงโอน(จาก web) เปนหลักฐานในการ

บันทึกลงบัญชีรายรับ ทุกครั้งท่ีมีรายรับเขากองทุนใหออกใบเสร็จใหกับผูจายเงินทุก

ครั้ง(รูปแบบใบเสร็จอางอิงจาก อปท.หรือในคูมือ) เวนแตดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารให

ถือปฏิบัติตามรูปแบบของ อปท.

๒. เงินสดท่ีไดรับตองเขาบัญชีภายในวันที่ไดรับเงิน หากไมสามารถเขาบัญชีไดทันให

บรรจุซองหรือหีบหอ ระบุชื่อ จํานวนเงิน ปดผนึก เก็บไวในตูนิรภัย และเขาบัญชีใน

วันถัดไป

๓. สมทบเงินโดยเร็วเม่ือตนปงบประมาณ แตตองภายในปงบประมาณนั้นๆ



สาระสําคัญ ๒

การจายเงิน
๑. สั่งจายเงินภายใตแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีคณะกรรมการอนุมัติภายใตกรอบ

วัตถุประสงคของกองทุนที่กลาวมาแลว

๒. จายเปนเชคขีดครอม หรือต๋ัวแลกเงิน หรือธนานัติ จายทางธนาคาร(โอน)  กรณีจาย

เปนเงินสดตองไมเกิน 5,000 บาท โดยมอบหมายใหพนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับ

มอบหมายจากนายก เปนผูเบิกจาย หรืออกเชคขีดครอมใหกับพนักงานฯ

๓. การลงนามเบิกจายเงินจากกองทุน ๒ ใน ๔  โดย

-  คนที่ ๑   นายก หรือ ปลัด

-  คนที่ ๒   พนักงานสวนทองถ่ินคนใดคนหนึ่ง   

      (ตองมีการเปลี่ยนแปลงผูลงลายมือชื่อในบัญชีกองทุน)



สาระสําคัญ ๒

กรณีตางๆ ของผูรับเงินจากกองทุน
๑. กรณีผูรับเงินเปน หนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่น 

ใหหัวหนาของหนวยงานนั้นเปนผูรับเงิน  หรือมอบอํานาจใหผูอื่นรับแทน โดยมีหนังสือ

มอบอํานาจใหชัดเจน

๒. กรณีผูรับเงินเปนกลุมหรือองคกรภาคประชาชน มอบหมายผูแทนกลุมหรือองคกรน้ัน      

ไมนอยกวา ๒ คน เปนผูรับเงินในนามของกลุมหรือองคกรนั้น

๓. หลักฐานการจายเงินของกองทุนตอมีเอกสารสําคัญ เชน ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบสําคัญ

รับเงิน(ตามที่สปสช.กําหนด)  หลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ

หลักฐานอื่นๆ ที่กองทุนกําหนดเพ่ิมเติม



สาระสําคัญ ๓

การจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุน
๑. จัดทําบัญชี(เอกสาร)ตามแบบของ อปท. แตใหแยกออกมาเปนบัญชีเฉพาะของกองทุน

ตางหาก ไมเกี่ยวกับระบบบัญชีของ อปท. (การบันทึกโปรแกรมยังคงทําเหมือนเดิม)

๒. รอบระยะเวลาบัญชีใหถือตามปงบประมาณ

๓. อปท.จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานรับจาย และเงินคงเหลือประจําเดือน สง 

สปสช.เขตทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นไตรมาส 



สาระสําคัญ ๔
การกํากับดูแลหนวยงาน/องคกรภาครัฐเม่ือไดรับเงินจากกองทุนไปดําเนินการ
๑. กรณีหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข และหนวยงานอื่นของรัฐ

- มากกวา 10,000 บาท/โครงการ ให 

๑) เปดบัญชีตางหากเฉพาะโครงการของกองทุน  หรือ

๒) ใชบัญชีทั่วไปที่มีอยูเดิม (เงินบํารุง)

๒. หัวหนาหนวยงานนั้นมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินตามอัตราในขอ ๖ โดยใหทําเอกสาร

ประกอบการเบิกจายตามระเบียบ

๓. กรณีมีการจัดซ้ือจัดจางไมเกิน 100,000 บาท ทําโดยวิธีตกลงราคาโดยอนุโลม ถือราคา

กลางของราชการ หรือราคาตลาด(หากจําเปน) ใหมีเอกสารเบิกจายตามระเบียบ

๔. กรณีมีการจัดซ้ือจัดจางเกิน 100,000บาท ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการโดยอนุโลม

๕. เก็บหลักฐานการจายเงินไวเพ่ือการตรวจสอบ (อาจจะXerox มาเก็นที่กองทุนดวยก็ดี)

๖. เม่ือดําเนินการเสร็จใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน สงกองทุนทุกโครงการ

๗. กรณีมีเงินเหลือจายจากโครงการ...ใหสงคืนกองทุน



สาระสําคัญ ๔
การกํากับดูแลกลุม/องคกรภาคประชาชนเม่ือไดรับเงินจากกองทุนไปดําเนินการ
๑. คาตอบแทน ไมเกินอัตราตามขอ ๖ (การกําหนดอัตราตองพิจารณาตั้งแตอนุมัติโครงการ)

๒. คาใชจายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท่ีพัก ตามอัตราของ อปท. หากได

คาตอบแทนแลว จะรับคาเบี้ยเลี้ยงอีกไมได

๓. กรณีมีการจัดซ้ือจัดจางใหถือราคากลางของอปท.หากไมมีใชราคาตลาดมีเอกสารอางอิง

ราคาได  และใหมีเอกสารวาดําเนินการซ้ือหรือจางจริง(เชนใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน)

๔. เม่ือดําเนินการเสร็จใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน สงกองทุนทุกโครงการ

๕. กรณีมีเงินเหลือจายจากโครงการ...ใหสงคืนกองทุน



สาระสําคัญ ๕
กําหนดอัตราตาง ๆ
๖. อัตราคาใชจายในการเดินทาง คาตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางาน 

๖.๑ คาตอบแทนในการประชุมสําหรบักรรมการหรือที่ปรึกษา ไมเกินครั้งละ ๔๐๐ บาท/คน 

เดือนหนึ่งไมเกิน๘๐๐บาท  คาตอบแทนในการประชุมสําหรับอนุกรรมการไมเกินครั้งละ ๓๐๐ บาท/คน 

เดือนหนึ่งไมเกิน ๖๐๐ บาท  และสําหรับคณะทํางาน ครั้งละไมเกิน ๒๐๐  บาท/คน เดือนหนึง่ไมเกิน 

๔๐๐ บาท

๖.๒ คาใชจายในการเดินทาง ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะเดินทาง สําหรับ

กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทํางาน และเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจาง

เหมา(ชั่วคราว)ของกองทุน ใหเบิกจายไดในอัตราไมเกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม

๖.๓ วงเงินคาใชจายและคาตอบแทนตาม ๖.๑ และ ๖.๒ เม่ือรวมกับคาใชจายอื่นเพ่ือการ

บริหารหรือพัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตองไมเกินรอยละ ๑๕ ของเงินรายรับของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในปงบประมาณนั้น

คาใชจายที่กําหนดขางตน เปนคาใชจายประเภทที่ ๔ (บริหารจัดการ)

อนกุรรมการ : กรรมการสาขาของคณะกรรมการ

คณะทํางาน : คณะบคุคลท่ีร่วมกนัทํางานตามเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหนึง่



สาระสําคัญ ๖
กําหนดอัตราคาตอบแทน

๗. อัตราคาตอบแทนผูดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

กองทุน
             ๗.๑ คาตอบแทนสําหรับประชาชนหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการหรือ

กิจกรรม หากเปนการปฏิบัติงานที่มีความจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  ใหจายไดไมเกินกวาที่
กําหนดในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน นั้น 



ดําเนินการอะไรตอจากนี้

1. ยังคงตองบันทึกกิจกรรม รายรับ รายจาย ในโปรแกรมออนไลนเหมือนเดิม

(http://tobt.nhso.go.th) 
1. เตรียมคัดเลือกกรรมการภายในเดือนกรกฎาคม 2557 สงรายชื่อให สปสช.

พรอมรายงานการประชุม ภายใน 15 สิงหาคม 2557 เพ่ือแตงต้ังใหม และ

สงคืนภายในกันยายน 2557 เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2557

2. จัดทําระเบียบกองทุนใหสอดคลองกับประกาศฉบับใหม (หรืออาจจะทํา

เฉพาะที่ตองการเพ่ิมเติมตามอํานาจขอ ๑๑(๒) ก็ได)

3. เปลี่ยนผูมีอํานาจถอนเงินใหม (๑.นายก ๒.ปลัด ๓.พนักงานสวนทองถิ่นที่

ไดรับมอบหมาย ๒ คน  รวมเปน ๔ คน)

http://tobt.nhso.go.th/


เรงรัดกิจกรรม

-การสมทบเงิน  รีบดําเนินการ และบนัทกึข้อมลูผ่านโปรแกรมโดยดว่น  โดย

 สมทบให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์(เก่า)ในปี ๕๗ และเร่ิมสมทบตามหลกัเกณฑ์ใหม ่

 ตัง้แตปี่ ๕๘

-การจดัทําแผนงาน/โครงการ  บนัทกึโปรแกรม

-การประเมินตนเอง 



ภ.ก.สมชาย ละอองพนัธ์ุ 086– 6940954
http://songkhla.nhso.go.th

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8rbZBsSZAjPsGM&tbnid=wqvr7iDv1nTe3M:&ved=&url=http://www.gotoknow.org/posts/220024&ei=jah1U-CWFsaOuATn5oG4CA&psig=AFQjCNHJpRkCLViLmbN8G3EU5jAlIIE9MQ&ust=1400306189546472
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