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คูมือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ

ิตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพหงชาติฯ พ.ศ. โ5ๆแี



คูมือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ
ิตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพหงชาติฯ พ.ศ. โ5ๆแี
จัดพิมพ์ละผยพรดย
	 	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	ิสปสช.ี
	 	 ลขทีไ	แโเ	หมู	ใ	ชัๅน	โูไ	อำคำรรวมหนวยรำชกำร	ศูนย์รำชกำรฉลิมพระกียรติ	๘๐	พรรษำ	๕	ธันวำคม	๒๕๕๐
	 	 ถนนจຌงวัฒนะ	ขวงทุงสองหຌอง	ขตหลักสีไ	กรุงทพมหำนคร	แเโแเ
	 	 ทรศัพท์	เโูแไแูไเเเ	ทรสำร	เโูแไใู้็ใเูแ		วใบเซต์	ีีี.nhso.go.th	

ทีไปรึกษา
	 	 นำยพทย์ศักดิ่ชัย	กำญจนวัฒนำ	 ลขำธิกำรส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ
	 	 นำยพทย์จักรกริช	งຌวศิริ	 	 รองลขำธิกำรส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ
	 	 นำยพทย์รัฐพล	ตรียมวิชำนนท์	 ผูຌชวยลขำธิกำรส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ
	 	 นำยพทย์กฤช	ลีไทองอิน	 	 ทีไปรึกษำส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ

คณะผูຌจัดท�า
	 	 นำยวีระชัย		กຌอนมณี	 	 ผูຌอ�ำนวยกำรส�ำนักสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพชุมชน
	 	 นำยวิสุทธิ		บุญญะสภิต	 	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	ขต	ใ	นครสวรรค์
	 	 นำยพนมศักดิ่		อมอยู	 	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติขต	ใ	นครสวรรค์
	 	 นำยประพจน์		บุญมี	 	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	ขต	ไ	สระบุรี
	 	 นำงทิพำพรรณ		หอศิวำลัย	 	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	ขต	5	รำชบุรี
	 	 นำงจินตนำ		ววสวัสดิ่	 	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	ขต	5	รำชบุรี
	 	 นำยสมหวัง		ทรัพย์อนันต์	 	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	ขต	5	รำชบุรี
	 	 พันจำอำกำศอกชรินทร์		ขวัญกตุ	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	ขต	ๆ	ระยอง
	 	 นำยดุสิต		ศรีคตร	 	 	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	ขต	็	ขอนกน
	 	 นำยสวัสดิ่ชัย		คลຌำยทอง	 	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	ขต	้	นครรำชสีมำ
	 	 นำงอุษณีย์	ทอย	 	 	 	 กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน
	 	 นำยพิษณุ		สหัสธรรมรังษี	 	 องค์กำรบริหำรสวนต�ำบลบำงตำหงำย	จังหวัดนครสวรรค์
	 	 จำอกกศล		ภำคศิริ	 	 องค์กำรบริหำรสวนต�ำบลเรพัฒนำ	จังหวัดชัยนำท
	 	 นำยพิไมพงษ์		พุมวิศษ	 	 ทศบำลนครนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี
	 	 นำยประสริฐ		ลใกสรรสริญ	 	 ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี
	 	 นำงดรุณี		วิชิต	 	 	 	 ทศบำลนครนครรังสิต	จังหวัดปทุมธำนี
	 	 นำงสำววิชุดำ		พันธ์ดำรำ	 	 ทศบำลต�ำบลเผต�ไำ	จังหวัดสระบุรี
	 	 พันจำอกอกสิทธิ่		สุจริยำนุรักษ์	 องค์กำรบริหำรสวนต�ำบลหนองพธิ่	จังหวัดสุพรรณบุรี
	 	 นำงสำวพันธ์นี		ตุมศรียำ	 	 องค์กำรบริหำรสวนต�ำบลดอนคำ	จังหวัดสุพรรณบุรี
	 	 นำงพิชยำ		พิชญดลย์	 	 องค์กำรบริหำรสวนต�ำบลบำงขุนเทร	จังหวัดพชรบุรี
	 	 นำงธัญญธร		สมพงษ์	 	 องค์กำรบริหำรสวนต�ำบลบຌำนหำด	จังหวัดพชรบุรี
	 	 นำงชอทิพย์		ปยสังข์	 	 องค์กำรบริหำรสวนต�ำบลพพระ	จังหวัดพชรบุรี
	 	 นำยบรรจบ		จันทร์จริญ	 	 ทศบำลต�ำบลพนมสำรคำม	จังหวัดฉะชิงทรำ
	 	 นำงปำลิดำ	ศวตประสำธน์	 	 ทศบำลมืองมำบตำพุด	จังหวัดระยอง
	 	 นำยรอสำลี		ลำะดียำะ	 	 องค์กำรบริหำรสวนต�ำบลปยน	จังหวัดสงขลำ
	 	 นำงพียงพร		สันทัด		 	 ส�ำนักสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพชุมชน
	 	 นำยอำทิตย์		วสุรัตน์	 	 ส�ำนักสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพชุมชน
	 	 นำงศศิธร		เชยสิทธิพร	 	 ส�ำนักสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพชุมชน
	 	 นำงสำวจิรำยุ		อยูนันท์	 	 ส�ำนักสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพชุมชน
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สารอธิบดีกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
 องค์กำรสหประชำชำติเดຌก�ำหนดปງำหมำยของกำรพัฒนำทีไยัไงยืน฿นชวงระหวำงป	พ.ศ.	โ55่	ู 	โ5็ใ 
ซึไงกำรมีหลักประกันสุขภำพถຌวนหนຌำนัๅน	 เดຌถูกก�ำหนด฿หຌปຓนสวนหนึไงของกำรพัฒนำทีไยัไงยืนของ
สหประชำชำติ	 ละส�ำหรับประทศเทย	 กำรด�ำนินงำนดຌำนหลักประกันสุขภำพของประชำชนเดຌกิดขึๅน
อยำงปຓนรูปธรรมตัๅงตป	พ.ศ.	โ5ไ5	อันสงผล฿หຌกิดประยชน์ตอประชำชนชำวเทยทุกคน	฿นกำรขຌำถึง
บริกำรดຌำนกำรสำธำรณสุขอยำงทัไวถึง
	 ตลอดระยะวลำทีไผำนมำ	 กำรด�ำนินงำนรวมกัน฿นดຌำนกำรบริหำรจัดกำรระบบหลักประกัน
สุขภำพ	 ภำย฿ตຌควำมรวมมือระหวำงส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 กรมสงสริมกำรปกครอง
ทຌองถิไน	 ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	 เดຌชวยสงสริม฿หຌประชำชน฿นกลุมทีไตຌองเดຌรับกำรบริกำรดຌำน
กำรสำธำรณสุขปຓนกรณีพิศษ	อำทิ	กลุมมละดใก	กลุมผูຌสูงอำยุ	กลุมคนพิกำร	กลุมผูຌประกอบอำชีพ 

ทีไมีควำมสีไยง	รวมถึงกลุมผูຌปຆวยทีไมีรครืๅอรัง	สำมำรถขຌำถึงบริกำรทำงสุขภำพอยำงหมำะสม	ละทัไวถึง	
ตำมจตนำรมณ์หงพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพหงชำติ	พ.ศ.	โ5ไ5
	 	 กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน	 ขอขอบคุณส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 
ทีไชวยสนับสนุนกำรจัดพิมพ์คู มือปฏิบัติงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 
ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	โ5ๆโ	นีๅ	ละหวังปຓนอยำงยิไงวำจะปຓนประยชน์฿นกำรขับคลืไอนระบบหลักประกัน
สุขภำพทีไยัไงยืน	 น�ำเปสูกำรมีสุขภำพทีไดีของประชำชนชำวเทยทุกคน	 อันจะสงผล฿หຌกิดกำรพัฒนำ 
ทีไยัไงยืนของประทศชำติสืบเป

ินำยสุทธิพงษ์		จุลจริญี
อธิบดีกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน



สารลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพหงชาติ
	 ตลอดระยะวลำ	แโ	ป	ของกำรมีกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไหรือทีไรูຌจัก 

ละรียกกันทัไวเปวำ	 กองทุนต�ำบล	 ติบตขຌมขใงจนสงผล฿หຌปຓนกองทุนทีไมีมิติ฿นกำรด�ำนินงำน
ทีไกวຌำงขึๅน	 	 มิติทีไส�ำคัญคือกำรสนับสนุนสงสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน฿นพืๅนทีไ	 กำรทีไจะท�ำ฿หຌมี
คุณภำพชีวิตดีขึๅนเดຌจริงนัๅน	 จะตຌองมีกำรประสำนกำรท�ำงำนกับทุกฝຆำยทัๅงภำคของประชน	 ทຌองถิไน	
สำธำรณสุข	 ตลอดจนมีกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนชิงนยบำยรวมกัน	 ดยยึดพืๅนทีไละประชำชนปຓน
ศูนย์กลำง฿นกำรก�ำหนดปງำหมำยรวมกัน	 ฿นระยะวลำทีไผำนมำกองทุนต�ำบลกใสำมำรถด�ำนินงำนพืไอ
฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนขຌำถึงบริกำรสำธำรณสุข	 	 ดยนຌนกำรสรຌำงสริมสุขภำพ	 ปງองกันรค฿หຌกิดขึๅน
จริง฿นชุมชน	 พรำะสำหตุของกำรกิดรคสวนหนึไงปຓนผลมำจำกพฤติกรรมทำงสังคม	 ซึไงมิติทำงสังคม 

ทຌองถิไนจะมีควำม฿กลຌชิดละรับรูຌรืไองรำวทีไกิดขึๅน฿นชุมชนของตนองเดຌดี	 ทຌองถิไนจึงมีบทบำทส�ำคัญ
฿นกำรจัดกำรตำมสภำพปัญหำของตละพืๅนทีไ	 ตดຌวยสถำนกำรณ์ปัจจุบันผูຌสูงอำยุมีจ�ำนวนพิไมมำกขึๅน 

กำรด�ำนินงำนดูลระยะยำวดຌำนสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	 ิLTCี	 จึงปຓนปງำหมำย
ส�ำคัญทีไพิไมขຌำมำ	 พืไอสงสริมกระบวนกำรมีสวนรวม฿นกำรดูลสุขภำพ฿หຌกับกลุมผูຌสูงอำยุทีไติดบຌำน	
ติดตียง	ทีไอยู฿นชุมชน	฿หຌเดຌรับกำรดูลละขຌำถึงบริกำรสำธำรณสุข	มีคุณภำพชีวิตทีไดี	จึงปຓนอีกภำรกิจ
หนึไงทีไส�ำคัญของกองทุนต�ำบล	
	 พืไอ฿หຌบรรลุปງำหมำยส�ำคัญทัๅงดຌำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน฿นพืๅนทีไละกำรดูล
ผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 จึงเดຌมีกำรปรับปรุงกຌเข	 หลักกณฑ์	
ประกำศ	ระบียบตำง	โ	ของส�ำนักงำน	รวมถึงกำรจัดท�ำคูมือกำรด�ำนินงำนฉบับนีๅ	฿หຌอืๅอตอกำรปฏิบัติ
งำนของทຌองถิไนทีไจะปຓนผูຌรับผิดชอบ฿นกำรบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือ
พืๅนทีไตอเป	
	 ฿นอกำสนีๅ	 ผมหวังปຓนอยำงยิไงวำทุกภำคสวนทีไกีไยวขຌอง	 อำทิ	 กระทรวงมหำดเทย	 กระทรวง
สำธำรณสุข	 กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน	 จะ฿หຌกำรสนับสนุนละมีสวนรวม฿นกำรพัฒนำ฿หຌกองทุน
ต�ำบล	มีระบบกำรบริหำรงำนทีไมีประสิทธิภำพ	กิดควำมยัไงยืน	ละรวมกันปຓนจຌำของระบบหลักประกัน
สุขภำพหงชำติของประทศ	พืไอประยชน์ดຌำนสุขภำพของประชำชนตอเป	

         ินายพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนาี
         ลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพหงชาติ



สารบัญ
	 	 	 	 	 	 	 	หนຌำ
บททีไ แ ทีไมา นวคิด ละหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ  แ

บททีไ โ ค�าอธิบายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพหงชาติ ๆ
 รืไอง หลักกณฑ์พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด�านินงานละ
 บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ พ.ศ. โ5ๆแ

บททีไ ใ บทบาท ละหนຌาทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน โ็ 
 ู	 กำรสมัครขຌำรวมด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพฯ
	 ู	 กำรตัๅงงบประมำณละสมทบขຌำกองทุนฯ
	 ู	 กำรด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุนฯ

บททีไ ไ บทบาท ละหนຌาทีไของกรรมการ อนุกรรมการ ละคณะท�างาน ใโ 

	 ู	 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรกองทุน	
	 ู	 อ�ำนำจหนຌำทีไของคณะกรรมกำรกองทุน
	 ู	 กำรด�ำรงต�ำหนงละกำรพຌนต�ำหนงกรรมกำรกองทุน
	 ู	 กำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุน/คำตอบทนละคำ฿ชຌจำย
	 ู	 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรดูลระยะยำว
	 	 ส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	ิคณะอนุกรรมกำร	LTCี
	 ู	 อ�ำนำจหนຌำทีไ/กำรประชุม/คำตอบทนละคำ฿ชຌจำยของคณะอนุกรรมกำร	LTC	
	 ู	 ขຌอนะน�ำส�ำหรับกำรปຓนนวทำงกำรตงตัๅงคณะอนุกรรมกำร	LTC/
	 	 คณะอนุกรรมกำร/คณะท�ำงำนดຌำนอืไน	โ	

บททีไ 5 วิธีปฏิบัติ฿นการสนับสนุนผนงาน ครงการ กิจกรรม ไเ 

	 ู	 หลักกณฑ์กำรสนับสนุนงินกองทุนฯ
	 ู	 ตัวอยำงครงกำรสนอขอรับกำรสนับสนุนงินกองทุนฯ
	 ู	 หลักกณฑ์กำรสนับสนุนคำบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำะพึไงพิง	ิคำบริกำร	LTCี	
	 ู	 ขัๅนตอนกำรพิจำรณำอนุมัติคำบริกำร	LTC
	 ู	 หลักกณฑ์฿นกำร฿หຌบริกำร฿นกรณีพืๅนทีไมีบุคคลทีไมีภำวะพึไงพิงซึไงเมขຌำงืไอนเขกำร฿หຌบริกำร	LTC
	 ู	 นวทำงตรียมกำรรับตรวจจำกหนวยตรวจสอบ



บททีไ ๆ วิธีปฏิบัติ฿นการรับงิน การกใบรักษางิน การจายงินละการก�ากับติดตามงินกองทุนฯ 5โ
	 ู	 วิธีกำรรับงิน	ละกำรกใบรักษำงิน	
	 ู	 วิธีกำรกำรจำยงิน
	 ู	 ขຌอนะน�ำส�ำหรับปຓนนวทำงประกอบกำรด�ำนินงำน
	 ู	 กำรก�ำกับติดตำมงินกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ

บททีไ ็ วิธีปฏิบัติ฿นการจัดท�าบัญชี ละการรายงาน 5ๆ 

	 ู	 กำรบันทึกบัญชีละกำรรำยงำนผำนปรกรมฯ	http://obt.nhso.go.th	
	 ู	 รอบระยะวลำบัญชี	ละกำรรำยงำน
	 ู	 ขຌอนะส�ำหรับวิธีกำรรำยงำนดຌวยระบบออนเลน์ผำนปรกรมฯ

บททีไ ่ การติดตาม ละประมินการบริหารจัดการกองทุนฯ 5่ 

	 ู	 บบกำรประมินกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ
	 ู	 บบกำรประมินกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูลระยะยำวดຌำนสำธำรณสุข
	 	 ส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	ิLTCี

ภาคผนวก แ ประกาศ ระบียบ ทีไส�าคัญ ็แ 
	 ู	 ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 ็โ
	 	 รืไอง	หลักกณฑ์พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด�ำนินงำน
	 	 ละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	พ.ศ.	โ5ๆแ
	 ู	 ระบียบกระทรวงมหำดเทยวำดຌวยกำรตัๅงงบประมำณของ	 ้เ
	 	 องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพืไอสมทบกองทุน	พ.ศ.	โ5ๆแ
	 ู	 ประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	รืไอง	หลักกณฑ์กำรคัดลือกกรรมกำร	 ้โ
	 	 ฿นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	พ.ศ.	โ5ๆแ
	 ู	 ประกำศคณะอนุกรรมกำรสงสริมสุขภำพละปງองกันรค	ภำย฿ตຌประกำศคณะกรรมกำร	้ไ
	 	 หลักประกันสุขภำพหงชำติ	รืไอง	กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของกองทุนฯ	พ.ศ.	โ55็
	 ู	 ประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	รืไอง	หลักสูตรละคุณสมบัติ	 แเแ
	 	 ของผูຌชวยหลือดูลผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	พ.ศ.	โ55้
	 ู	 ประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	รืไอง	หลักกณฑ์กำรสนับสนุน	 แเโ
	 	 ละสงสริมศูนย์พัฒนำละฟຕนฟูคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุละคนพิกำร	พ.ศ.	โ5ๆเ



ภาคผนวก โ ขຌอตกลง บันทึก หนังสือ ประกอบการด�านินงาน แเไ 

	 ู	 บันทึกควำมรวมมือพืไอสนับสนุนกำรด�ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	 แเ5
	 	 ฿นรืไองกำรบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ	ละสวัสดิกำรชุมชน฿นระดับทຌองถิไน
	 	 หรือพืๅนทีไ
	 ู	 บันทึกควำมรวมมือพืไอสนับสนุนกำรด�ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	 แเ่
	 	 ฿นรืไองกำรจัดระบบกำรดูลระยะยำวดຌำนสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง
	 	 ิLong	Term	Careี	บบบูรณำกำร฿นพืๅนทีไ
	 ู	 ขຌอตกลงกำรด�ำนินงำนรวมกันพืไอสนับสนุนกำรด�ำนินงำนละงบประมำณ	 แแเ
	 	 รืไอง	กำรจัดระบบกำรดูลระยะยำวดຌำนสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง
	 	 ิLong	Term	Careี	บบบูรณำกำรของหนวยบริกำร฿นสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
	 	 ปงบประมำณ	โ55้ 
	 ู	 หนังสือกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน	รืไอง	จຌงประกำศคณะกรรมกำร	 แแโ
	 	 หลักประกันสุขภำพหงชำติวำดຌวยหลักกณฑ์กำรด�ำนินงำนละบริหำร
	 	 จัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ
	 	 ทีไ	มท	เ่แเ.5/ว	ใโใเ	ลงวันทีไ	แเ	ตุลำคม	โ5ๆแ
	 ู	 ขຌอตกลงด�ำนินงำนรวมกันพืไอสนับสนุนระบบขຌอมูลละรำยงำนกำรดูลระยะยำว	 แแใ
	 	 ดຌำนสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	ิLong	Term	Careี	ป	พ.ศ.	โ5ๆแ

ภาคผนวก ใ บบฟอร์ม ตัวอยาง อกสาร฿นการด�านินงาน แแ5 

	 ู	 ขຌอตกลงกำรด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ	 แแๆ
	 ู	 ขຌอตกลงกำรด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ	 แแ่
	 	 กรณีขຌำรวมด�ำนินงำนกำรดูลระยะยำวดຌำนสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุ	
	 	 ทีไมีภำวะพึไงพิง฿นพืๅนทีไ
	 ู	 ตัวอยำงบบสนอผนงำน/ครงกำร/กิจกรรม	กองทุนหลักประกันสุขภำพฯ	 แโเ	
	 ู	 บบฟอร์มครงกำรจัดบริกำรฯ	ิLong	Term	Careี	 แโๆ
	 ู	 ขຌอตกลงกำรจัดบริกำรฯ	ิLong	Term	Careี	 แโ้	
	 ู	 บบขอบิกงินจัดบริกำรฯ	ิLong	Term	Careี	ิบบฎีกำี	 แใแ	
	 ู	 ฿บส�ำคัญรับงิน	 แใโ	
	 ู	 ฿บสรใจรับงิน	 	 แใใ



มาตรา ไ็ หงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพหงชาติ พ.ศ. โ5ไ5
	 พืไอสรຌำงหลักประกันสุขภำพหงชำติ฿หຌกับบุคคล฿นพืๅนทีไ	 ดยสงสริมกระบวนกำรมีสวนรวม
ตำมควำมพรຌอม	ควำมหมำะสม	ละควำมตຌองกำรของประชำชน฿นทຌองถิไน	฿หຌคณะกรรมกำรสนับสนุน
ละประสำนกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	 ก�ำหนดหลักกณฑ์พืไอ฿หຌองค์กรดังกลำวปຓนผูຌด�ำนินงำน 

ละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 ดย฿หຌเดຌรับคำ฿ชຌจำยจำก
กองทุน



คูมือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ
ิตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพหงชาติฯ พ.ศ. โ5ๆแี

1

	 พืไอสรຌำงหลักประกันสุขภำพหงชำติ฿หຌกบุคคล฿นพืๅนทีไดยสงสริมกระบวนกำรมีสวนรวม 

ตำมควำมพรຌอม	 ควำมหมำะสม	 ละควำมตຌองกำรของประชำชน฿นทຌองถิไน	 มำตรำ	 ไ็	 หงพระรำช
บัญญัติหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 พ.ศ.	 โ5ไ5	 ก�ำหนด฿หຌคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพหงชำติ	
ิคณะกรรมกำรหลักฯี	สนับสนุน	ประสำน	ละก�ำหนดหลักกณฑ์฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	ิอปท.ี	
ปຓนผูຌด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 ดย฿หຌเดຌรับ
คำ฿ชຌจำยจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 พืไอด�ำนินกำร฿หຌปຓนเปตำมจตนำรมณ์	 ส�ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพหงชำติ	 ิสปสช.ี	 เดຌประสำนหำรือกำรด�ำนินงำนกับกรมสงสริมกำรปกครอง 
ทຌองถิไน	 สมำคมสันนิบำตทศบำลหงประทศเทย	 สมำคมองค์กำรบริหำรสวนต�ำบลหงประทศเทย	
ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง	ซึไง฿นป	โ5ไ้	คณะกรรมกำรหลักจึงออกประกำศ	รืไอง	กำรก�ำหนดหลักกณฑ์
พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กำรบริหำรสวนต�ำบล	 ิอบต.ี	 หรือทศบำลด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบ 

หลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 ดย฿นปรก สปสช.	 รวมกับ	 อบต.	 ละทศบำลน�ำรอง 
฿หຌมีกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	ิกองทุนฯี	รวม	่่่	หง 
	 จำกกำรศึกษำวิจัยนยบำยสำธำรณะกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 
ป	 พ.ศ.	 โ55เ	 ละ	 โ55โ	 ของ	 ดร.ดิรก	 ปัทมศิริวัฒน์	 คณะศรษฐศำสตร์	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
ละครือขำยนักวิจัย฿นทุกภูมิภำค	ดยกำรสนับสนุนจำก	สปสช.	มีขຌอสรุปละขຌอสนอนะทีไปຓนประยชน์
ตอกำรพัฒนำนยบำยละกำรด�ำนินงำน฿นพืๅนทีไ	 จึงน�ำมำซึไงกำรกຌเขประกำศคณะกรรมกำรหลักฯ 

รืไอง	 กำรก�ำหนดหลักกณฑ์พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กำรบริหำรสวนต�ำบลหรือทศบำลด�ำนินงำนละ
บริหำรจัดกำรกองทุนฯ	 มืไอวันทีไ	 โ้	 กันยำยน	พ.ศ.	 โ55โ	 ละประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ 

หงชำติ	 รืไอง	 นวทำงกำรรับงิน	 กำรจำยงิน	 กำรกใบรักษำงิน	 ละกำรจัดท�ำบัญชีหรือทรัพย์สิน 

฿นกองทุนฯ	ลงวันทีไ	แๆ	ธันวำคม	พ.ศ.	โ55โ	
	 ป	 โ55็	 คณะกรรมกำรหลักฯ	 เดຌพิจำรณำหในชอบปรับปรุงกำรด�ำนินงำนกองทุนฯ	 ของ	 อปท. 
฿หຌมีประสิทธิภำพ	จึงออกประกำศฉบับ฿หม	รืไอง	กำรก�ำหนดหลักกณฑ์พืไอสนับสนุน฿หຌ	อปท.ด�ำนินงำน 

ละบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	 พ.ศ.	 โ55็	 ลงวันทีไ	 แ้	 กุมภำพันธ์	 โ55็	 ซึไงออกบบ฿หຌ	 อบต.	 ทศบำล 

หรือ	อปท.	รูปบบอืไนปຓนผูຌด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	ดยควำมหในชอบของคณะกรรมกำร 
กองทุน	 ดยกองทุนฯ	 มีวัตถุประสงค์สนับสนุนกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหนวยบริกำร	 หรือสถำน
บริกำร	 หรือหนวยงำนสำธำรณสุข	 หรือหนวยงำนอืไน	 หรือสนับสนุนละสงสริม฿หຌกลุมหรือองค์กร

บทที่ 1 ที่มา แนวคิด และหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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ประชำชนด�ำนินกิจกรรมดຌำนสำธำรณสุข฿นพืๅนทีไ	 พืไอ฿หຌกลุมมละดใก	 กลุมผูຌสูงอำยุ	 กลุมคนพิกำร 
กลุมผูຌประกอบอำชีพทีไมีควำมสีไยง	 ละกลุมผูຌปຆวยรครืๅอรังทีไอยู ฿นพืๅนทีไ	 สำมำรถขຌำถึงบริกำร
สำธำรณสุขเดຌอยำงทัไวถึงละมีประสิทธิภำพ	 ดยสงสริมกระบวนกำรมีสวนรวมตำมควำมพรຌอม 

ควำมหมำะสม	 ละควำมตຌองกำรของประชำชน฿นพืๅนทีไ	 ตอมำคณะอนุกรรมกำรสงสริมสุขภำพละ
ปງองกันรคภำย฿ตຌคณะกรรมกำรหลักฯ	 เดຌจัดท�ำตัวอยำงรำยกำรชืไอผนงำน	 ครงกำร	 หรือกิจกรรม 

ดຌำนกำรสงสริมสุขภำพ	ปງองกันรค	ละบริกำรปฐมภูมิทีไกองทุนฯ	สำมำรถ฿หຌกำรสนับสนุนเดຌ	ดยจัดท�ำ
ปຓนประกำศ	รืไอง	กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของกองทุนฯ	พ.ศ.	โ55็	ลงวันทีไ	โ5	มีนำคม	โ55็	
	 ป	 โ55้	 รัฐบำล฿หຌควำมส�ำคัญกับกำรขຌำสูสังคมผูຌสูงอำยุของประทศ	 จึงมีนยบำยทีไมุงนຌน
กำรดูลผูຌสูงอำยุทีไภำวะพึไงพิง	 ิติดบຌำนติดตียงี	 ฿หຌเดຌรับกำรดูลสุขภำพอยำงหมำะสม	 กระทรวง
สำธำรณสุข	 รวมกับสมำคมสันนิบำตทศบำลหงประทศเทย	 สมำคมองค์กำรบริหำรสวนต�ำบล 

หงประทศเทย	ละ	สปสช.	หในชอบรวมกันสนับสนุน฿หຌ	อปท.	ปຓนหนวยงำนหลักหรือจຌำภำพ฿นกำร
บริหำรจัดกำรพัฒนำระบบบริกำรดูลระยะยำวฯ	 พืไอ฿หຌกิดบริกำรดูลระยะยำวฯ	 ชิงรุกทีไบຌำน	 หรือ 

ทีไศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุ฿นชุมชน	 ภำย฿ตຌกำรสนับสนุนของครือขำยหนวยบริกำรประจ�ำ 
฿นพืๅนทีไ	พืไอ฿หຌผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิงขຌำถึงบริกำรสำธำรณสุขเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ	คณะกรรมกำรหลักฯ 

เดຌออกประกำศพิไมติม	 รืไอง	 กำรก�ำหนดหลักกณฑ์พืไอสนับสนุน฿หຌ	 อปท.	 ด�ำนินงำนละบริหำร
จัดกำรกองทุนฯ	 ิฉบับทีไ	 โี	 พ.ศ.	 โ55้	 ลงวันทีไ	 ่	 กุมภำพันธ์	 พ.ศ.	 โ55้	 ดยนืๅอหำของประกำศ 

จะชืไอมยงกับประกำศคณะกรรมกำรหลักฯ	 ซึไงตอมำพบวำกำรยกประกำศออกปຓน	 โ	 ฉบับ	 ท�ำ฿หຌ
พืๅนทีไขຌำ฿จนืๅอหำของประกำศคลำดคลืไอนเมปຓนเป฿นนวทำงดียวกัน	 รวมทัๅงประกำศ	 โ	 ฉบับ 

ยังมีประดในทีไปຓนขຌอติดขัด฿นกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	ประกอบกับผลกำรรับฟังควำมคิดหในทัไวเป 

ปงบประมำณ	 โ5ๆเ	 ิดຌำนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯี	 มีขຌอสนอ฿หຌ	 สปสช.	 ทบทวนหลักกณฑ ์

กำรด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	พืไอ฿หຌประชำชนเมสียประยชน์฿นกำรขຌำถึงบริกำรสำธำรณสุข 

฿นพืๅนทีไ	 คณะกรรมกำรหลักฯ	 จึงพิจำรณำหในสมควร฿หຌปรับปรุงหลักกณฑ์พืไอสนับสนุน฿หຌ 
อปท.	 ด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไจึงเดຌมีมติ 
฿นกำรประชุมครัๅงทีไ	 ็/โ5ๆแ	 มืไอวันทีไ	 โ	 กรกฎำคม	 โ5ๆแ	 หในชอบ	 ิรำงี	 ประกำศคณะกรรมกำร 
หลักประกันสุขภำพหงชำติ	 รืไอง	 หลักกณฑ์พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด�ำนินงำนละ 
บริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	พ.ศ.	โ5ๆแ	ดย฿หຌมีผลบังคับ฿ชຌตัๅงต 
วันทีไ	 แ	 ตุลำคม	 โ5ๆแ	 ซึไงกำรปรับปรุงละยกรำงประกำศ฿หมเดຌผำนกระบวนกำรกลัไนกรองละ 

กำรมีสวนรวมจำกภำคสวนตำง	 โ	 ทีไกีไยวขຌอง	 เดຌก	 ผูຌทน	 อปท.ผูຌทนภำคประชำชน	 กรมสงสริม 

กำรปกครองทຌองถิไนกระทรวงมหำดเทย	กระทรวงสำธำรณสุข	ส�ำนักงำนกำรตรวจงินผนดิน	สปสช.	ขต 

ละสปสช.	 สวนกลำง	 เดຌรวมกันพิจำรณำหลักกณฑ์นวทำงพืไอ฿หຌกำรด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำร
กองทุนฯ	 ปຓนเปดຌวยควำมคลองตัวละมีประสิทธิภำพสอดคลຌอกับมำตรำ	 ไ็	 ของพระรำชบัญญัติ 

หลักประกันสุขภำพหงชำติ	 พ.ศ.	 โ5ไ5	 ละสอดรับกับวิธีกำรปฏิบัติงำนของ	 อปท.	 ภำย฿ตຌกำรก�ำกับ 

ของกระทรวงมหำดเทย	ดยเมกຌำวลวงอ�ำนำจหนวยงำนอืไน	
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	 ระบบหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 คือ	 ระบบทีไประกัน฿หຌประชำชนทัๅงหมดละชุมชนสำมำรถ 
ขຌำถึงบริกำรสำธำรณสุขทีไจ�ำปຓนเดຌอยำงมัไน฿จ	 ทัๅงกำรสงสริม	 กำรปງองกัน	 กำรบ�ำบัดรักษำ	 กำรฟຕนฟู
สมรรถภำพละกำรดูลบบประคับประคอง	 ทีไมีคุณภำพพียงพอละมีประสิทธิผล	 ดยเมมีปัญหำ 
ดຌำนคำ฿ชຌจำยจำกกำร฿ชຌบริกำร	 ดยรวมมีควำมหมำยครอบคลุมวัตถุประสงค์฿หญ	 โ	 ใ	 ประกำร	 คือ	 
แี	 ควำมทำทียมกัน฿นกำรขຌำถึงบริกำรสุขภำพ	 ดยทุกคนทีไมีควำมจ�ำปຓนรับบริกำรควรเดຌรับบริกำร	
เม฿ชฉพำะผูຌทีไสำมำรถจำยเดຌ	 โี	 บริกำรตຌองมีคุณภำพพียงพอทีไจะท�ำ฿หຌสุขภำพของผูຌรับบริกำรดีขึๅน	 
ละ	 ใี	 ทุกคนควรเดຌรับกำรคุຌมครองคำ฿ชຌจำยหรือควำมสีไยงทำงกำรงินมืไอจใบปຆวย	 พืไอ฿หຌมัไน฿จวำ
จะเมลຌมละลำยจำกกำร฿ชຌบริกำร	คณะกรรมกำรหลักฯ	ดย	สปสช.	 ปຓนผูຌด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำร
ระบบหลักประกันสุขภำพ฿นระดับประทศ	มีกิจกรรมหลักทีไส�ำคัญ	คือ	กำรลงทะบียนสิทธิของประชำชน 

กำรก�ำหนดสิทธิประยชน์	 กำรจัดหำหนวยบริกำร฿หຌประชำชน	 กำรจัดซืๅอบริกำรสำธำรณสุข 

ิกำรบริหำรจัดกำรกองทุนี	 กำรควบคุมคุณภำพละมำตรฐำนบริกำร	 กำรจัด฿หຌมีระบบสำรสนทศละ
ขຌอมูลกำรติดตำมละประมินผล	กำรปกปງองสิทธิละสนับสนุนกำรมีสวนรวมของประชำชน	
 อยำงเรกใตำม	กำรด�ำนินงำนของ		สปสช.	อำจยังมีชองวำงหรือเมทัไวถึง	รวมถึงอำจมีปัญหำอุปสรรค
อืไน	โ	อีกมำก฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	ทีไท�ำ฿หຌประชำชนขຌำเมถึงบริกำร	กำรประสำนก�ำหนด฿หຌ	อปท.	
ปຓนผูຌด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 จะชวยปຂดชอง
วำงละพิไมกำรขຌำถึงบริกำรของประชำชน฿นทຌองถิไน	ดังนัๅน	ประกำศคณะกรรมกำรหลักตัๅงตป	โ55็	
จนถึงฉบับป	โ5ๆแ	จึงออกบบ฿หຌ	อปท.	ด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ	ดยมีทุน
หรืองบประมำณทีไปຓนกำรสมทบรวมกันระหวำง	สปสช.	กับ	อปท.	ทีไรียกวำ	กองทุนหลักประกันสุขภำพ 

฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	ปຓนครืไองมือ฿หຌ	อปท.	ปຓนผูຌด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรดยควำมหในชอบ
ของคณะกรรมกำรกองทุน	 ดยมีวัตถุประสงค์พืไอสนับสนุนละสงสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของ
หนวยบริกำร	สถำนบริกำร	หนวยงำนสำธำรณสุข	หนวยงำนอืไน	องค์กรหรือกลุมประชำชน	พืไอ฿หຌบุคคล
สำมำรถขຌำถึงบริกำรสำธำรณสุขเดຌอยำงทัไวถึงละมีประสิทธิภำพมำกขึๅน	 ดยสงสริมกระบวนกำรมี
สวนรวมตำมควำมพรຌอม	 ควำมหมำะสม	 ละควำมตຌองกำรของประชำชน฿นทຌองถิไน	 ซึไงปຓนกำรมุงนຌน 

฿หຌกองทุนฯ	 ป็นฐาน฿นการดูลสุขภาพ฿หຌกับชุมชน ละป็นทุนหนุนสริมสรຌางประยชน์ดຌานสุขภาพ 
ของประชาชน฿นพืๅนทีไ 
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	 งินกองทุนฯ	 สำมำรถจำยพืไอสนับสนุนละสงสริมปຓนคำ฿ชຌจำยตำมผนงำน	 ครงกำร	 
หรือกิจกรรม	ทีไคณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ	ดังตอเปนีๅ
	 ิแี	 พืไอสนับสนุนละสงสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหนวยบริกำร	 สถำนบริกำร	 
หรือหนวยงำนสำธำรณสุข
	 ิโี	 พืไอสนับสนุนละสงสริมกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมสรຌำงสริมสุขภำพ	ละกำรปງองกัน
รคขององค์กรหรือกลุมประชำชน	หรือหนวยงำนอืไน
	 ิใี	 พืไอสนับสนุนละสงสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของศูนย์พัฒนำดใกลใกหรือศูนย์ทีได�ำนิน
กิจกรรมกีไยวกับกำรพัฒนำละดูลดใกลใก฿นชุมชน	 ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุ฿นชุมชน	 หรือ
หนวยงำนทีไรับผิดชอบศูนย์พัฒนำดใกลใกหรือศูนย์ทีได�ำนินกิจกรรมกีไยวกับกำรพัฒนำละดูลดใกลใก
฿นชุมชน	หรือกำรพัฒนำละฟຕนฟูคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุหรือคนพิกำร฿นชุมชน
	 ิไี	 พืไอสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿หຌมีประสิทธิภำพ 

ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	
	 ิ5ี	 พืไอสนับสนุนละสงสริมกิจกรรมกรณีกิดรคระบำดหรือภัยพิบัติ฿นพืๅนทีไ	 ฿นกำรปງองกัน 

ละกຌเขปัญหำสำธำรณสุขเดຌตำมควำมจ�ำปຓน	หมำะสม	ละทันตอสถำนกำรณ์เดຌ
	 นอกจำกนัๅน	 สปสช.	 ยังสนับสนุนงินคำบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง 
ิคำบริกำร	LTCี	ขຌำกองทุนฯ	ดย฿หຌ	อปท.	บริหำรจัดกำรสนับสนุน฿หຌกศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำย ุ

฿นชุมชน	 หนวยบริกำร	 หรือสถำนบริกำร	 พืไอจัดบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง 
ตำมชุดสิทธิประยชน์กำรบริกำรดຌำนสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	
	 กำรด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ฿นพืๅนทีไ	 ดยมีกองทุนฯ	 นัๅน	 อปท.	 
มีบทบำทละหนຌำทีไ	ดยสังขปดังนีๅ
	 แ.	 กำรจัดท�ำละบริหำรผนกำรงินกองทุนฯ	ประจ�ำป	
	 โ.	 สนับสนุนหรือประสำน฿หຌหนวยบริกำร	 หนวยงำน	 องค์กร	 หรือกลุมประชำชน	 จัดบริกำร 
หรือกิจกรรม	หรือกระบวนกำร	พืไอ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนขຌำถึงบริกำรสำธำรณสุขอยำงทัไวถึง
	 ใ.	 กำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำยตำมผนงำน	ครงกำร	หรือกิจกรรม	
	 ไ.	 กำรท�ำนิติกรรมละบริหำรสัญญำหรือขຌอตกลง
	 5.	 กำรจัดท�ำบัญชีละรำยงำนทำงกำรงิน
	 ๆ.	 กำรติดตำม	ประมิน	ละรำยงำนผลกำรด�ำนินงำนกองทุนฯ
	 ็.	 งำนลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุนละกำรพัฒนำศักยภำพกองทุนฯ
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ภาพสดงสาระส�าคัญการด�านินงานละบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ

             การใช้จ่ายงบประมาณ
        l ตามแผนงานงาน/โครงการ/
     กิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
l คณะอนุฯ LTC อนุมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม
ประกาศนี้

                  การกํากับ ติดตาม
          ประเมินผลการดําเนินงาน โดย 
     คณะกรรมการกองทุน / อปท. / หน่วยงาน
  ที่เกี่ยวข้อง

           งบประมาณในการสนับสนุน
        ประกอบด้วย 
     1. เงินจากสปสช.
2. เงินจาก อปท. 
    3. รายได้อื่น ๆ
        4. ค่าบริการสาธารณสุขอื่น เช่น
             ค่าบริการ LTC

            อปท. จัดทําบัญชี
       และรายงานทางการเงิน
  ด้วยระบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรมบริหารกองทุน
    หลักประกันสุขภาพฯ
         เว็บไซต์ http://obt.nhso.go.th

                 ขอรับงบประมาณ
                    ไปดําเนินงาน
       โดย หน่วยบริการ, สถานบริการ,
หน่วยงานสาธารณสุข, องค์กรหรือกลุ่มประชาชน 
และหน่วยงานอื่น ๆ

อปท.
ดําเนินงาน

บริหารระบบฯ โดยมี
กองทุนหลักประกัน

สุขภาพฯ
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	 ประกำศนีๅปຓนกำรก�ำหนดหลักกณฑ์พืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	 ิอปท.ี	 ด�ำนินงำน 

ละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 ซึไงออกดยคณะกรรมกำร 
หลักประกันสุขภำพหงชำติ	 จำกกำรอำศัยอ�ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ	 แ่	 ิไี	 ิ่ี	 ิ้ี	 ละมำตรำ	 ไ็ 
หงพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 พ.ศ.	 โ5ไ5	 ดยหลักกณฑ์ดังกลำวเดຌค�ำนึงถึง 
ควำมพรຌอม	 ควำมหมำะสม	 ละควำมตຌองกำรของประชำชน฿นพืๅนทีไ	 ทัๅงนีๅ	 พืไอสรຌำงหลักประกัน
สุขภำพหงชำติ฿หຌกบุคคล฿นพืๅนทีไ	 เดຌขຌำถึงบริกำรสำธำรณสุขรวมถึงกำรพึไงตนองดຌำนสำธำรณสุข 
ดຌวยกำรด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	
	 ค�ำอธิบำย฿นบทนีๅ มุ งหมำยอธิบำยประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 
รืไอง	 หลักกณฑ์พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลัก
ประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 พ.ศ.	 โ5ๆแ	 รียงขຌอดยประสงค์฿หຌผูຌทีไเดຌศึกษำคูมือฉบับนีๅ 
ทรำบถึงควำมมุงหมำยของถຌอยค�ำทีไปรำกฎ฿นประกำศ	ตำมล�ำดับดังนีๅ
	 ขຌอ	 แ	ประกำศนีๅรียกวำ	 ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 รืไอง	หลักกณฑ์ 
พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ฿น
ระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	พ.ศ.	โ5ๆแ
	 ขຌอ	โ	ประกำศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ	แ	ตุลำคม	โ5ๆแ	ปຓนตຌนเป	วຌนตขຌอ	่	฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงต
วันทีไ	แ	ตุลำคม	โ5ๆโ	ปຓนตຌนเป
	 ประกำศฉบับนีๅมีผล฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ	 แ	 ตุลำคม	 โ5ๆแ	 ปงบประมำณ	 โ5ๆโ	 วຌนตขຌอ	 ่	 
ซึไงปຓนขຌอก�ำหนดกีไยวกับกำรสมทบงินขຌำกองทุนฯ	 นืไองจำกวิธีกำรตัๅงงบประมำณสมทบของ	 อปท.	
กระท�ำกอนประกำศ฿ชຌบงัคับ	ิสภำทຌองถิไนพิจำรณำตัๅงงบประมำณชวงดือนมิถนุำยน	ู	สิงหำคม	ปຓนประจ�ำ 
ของทุกปี	 จึงยกวຌนหลักกณฑ์ตำมขຌอ	่	ละจะมีผล฿ชຌบังคับ฿นปงบประมำณ	โ5ๆใ	 ปຓนตຌนเป	ดังนัๅน 

ส�ำหรับกำรตัๅงงบประมำณสมทบของ	 อปท.	 ฿นปงบประมำณ	 โ5ๆโ	 จึง฿หຌน�ำหลักกณฑ์ตำมขຌอ	 ๆ 
หงประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 รืไอง	 กำรก�ำหนดหลักกณฑ์พืไอสนับสนุน฿หຌ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไน
หรือพืๅนทีไ	พ.ศ.	โ55็	มำบังคับ฿ชຌ
	 ขຌอ	ใ	฿หຌยกลิก	
	 ิแี	 ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 รืไอง	 กำรก�ำหนดหลักกณฑ์ 
พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿น
ระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	พ.ศ.	โ55็	

บทที่ 2
คําอธิบาย ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ. 2561



คูมือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ
ิตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพหงชาติฯ พ.ศ. โ5ๆแี

7

	 ิโี	 ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 รืไอง	 กำรก�ำหนดหลักกณฑ์ 
พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿น
ระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	ิฉบับทีไ	โี	พ.ศ.	โ55้	
	 ิใี	 ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 รืไอง	 กำรก�ำหนดหลักกณฑ์ 
พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿น
ระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	ิฉบับทีไ	ใี	พ.ศ.	โ5ๆแ 
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿นกำรยกลิกประกำศฉบับดิม	 ละ฿หຌ฿ชຌประกำศนีๅมำบังคับ฿ชຌตัๅงตวันทีไ	 
แ	ตุลำคม	โ5ๆแ	 ปຓนตຌนเป	 ิประกำศฯ	ฉบับทีไ	ใ	 ปຓนพียงกำรประกำศพิไมติมฉพำะ฿นสวนบทนิยำม	
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	 ทำนัๅน	 พืไอ฿หຌคณะกรรมกำรหลักฯ	 สำมำรถออกประกำศก�ำหนดหลัก
กณฑ์พืไอสนับสนุน฿หຌกรุงทพมหำนครปຓนผูຌด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ
กรุงทพมหำนครเดຌี
	 ขຌอ	ไ	฿นประกำศนีๅ
	 องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	 หมำยควำมวำ	 องค์กำรบริหำรสวนต�ำบล	 ตำมกฎหมำยวำดຌวย 

สภำต�ำบลละองค์กำรบริหำรสวนต�ำบล	 ทศบำลตำมกฎหมำยวำดຌวยทศบำล	 หรือองค์กรปกครอง 
สวนทຌองถิไนรูปบบอืไนทีไมีกฎหมำยจัดตัๅง	 ทีไเดຌรับกำรสนับสนุน฿หຌด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบ
หลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	ตเม฿หຌหมำยควำมรวมถึงกรุงทพมหำนคร
	 กองทุนหลักประกันสุขภำพ	 หมำยควำมวำ	 กองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือ
พืๅนทีไ	 พืไอกำรสรຌำงสริมสุขภำพ	 กำรปງองกันรค	 กำรฟຕนฟูสมรรถภำพ	 ละกำรรักษำพยำบำลระดับ 

ปฐมภูมิชิงรุกทีไจ�ำปຓนตอสุขภำพละกำรด�ำรงชีวิต	
	 คณะกรรมกำรกองทุน	หมำยควำมวำ	คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ
	 กำรจัดบริกำรสำธำรณสุข	 หมำยควำมวำ	 กำรจัดบริกำรสรຌำงสริมสุขภำพ	 ปງองกันรค	 ฟຕนฟู
สมรรถภำพ	 ละรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิชิงรุก	 รวมถึงกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมพืไอกำร
สรຌำงสริมสุขภำพ	ละกำรปງองกันรค	
	 สถำนบริกำร	หมำยควำมวำ	สถำนบริกำรตำมกฎหมำยวำดຌวยหลักประกันสุขภำพหงชำติ
	 หนวยบริกำร	หมำยควำมวำ	หนวยบริกำรตำมกฎหมำยวำดຌวยหลักประกันสุขภำพหงชำติ
	 หนวยงำนสำธำรณสุข	 หมำยควำมวำ	 หนวยงำนทีไมีภำรกิจดຌำนกำรสำธำรณสุขดยตรงตมิเดຌ
ปຓนสถำนบริกำรหรือหนวยบริกำร
	 หนวยงำนอืไน	หมำยควำมวำ	หนวยงำนทีไมิเดຌมีภำรกิจดຌำนกำรสำธำรณสุข
	 องค์กรหรือกลุมประชำชน	หมำยควำมวำ	องค์กรชุมชน	องค์กรอกชน	ภำคอกชนหรือบุคคลทีไ
มีกำรรวมตัวกันตัๅงตหຌำคนขึๅนเป	ซึไงมีวัตถุประสงค์ทีไมิ฿ชปຓนกำรสวงหำผลก�ำเร	ทัๅงนีๅ	จะปຓนนิติบุคคล
หรือเมกใเดຌ
	 ผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	หมำยควำมวำ	ผูຌสูงอำยุทีไมีคะนนประมินควำมสำมำรถ฿นกำรด�ำนิน
ชีวิตประจ�ำวันตำมดัชนีบำร์ธลอดีอล	 ิBarthel	ADL	 indeึี	 ทำกับหรือนຌอยกวำสิบอใดคะนนหรือ
ตำมกณฑ์กำรประมินทีไส�ำนักงำนก�ำหนด
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	 กำรบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	หมำยควำมวำ	กำรบริกำรดูลระยะยำว
ดຌำนสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	 ทีไบຌำนหรือชุมชน	 ดยศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำย ุ
฿นชุมชน	หนวยบริกำร	หรือสถำนบริกำร	
	 ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุ฿นชุมชน	หมำยควำมวำ	ศูนย์ซึไงด�ำนินงำนกีไยวกับกำรพัฒนำ
ละฟຕนฟูคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุหรือคนพิกำร฿นชุมชน	
	 ผูຌชวยหลือดูลผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	 ิCaregiิerี	 หมำยควำมวำ	 บุคคลทีไผำนกำรอบรม 

ตำมหลักสูตรผูຌชวยหลือดูลผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิงทีไส�ำนักงำนก�ำหนด
	 ส�ำนักงำน	หมำยควำมวำ	ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ
	 ปຓนบทนิยำมค�ำศัพท์ตำมประกำศนีๅ	ปຓนกำรขยำยควำมขຌอก�ำหนดบำงถຌอยค�ำ฿หຌกิดควำมชัดจน
ละมีควำมขຌำ฿จมำกขึๅน	 หรือมีกำรขียนเวຌหลำยทีไ฿นประกำศ	 กำร฿ชຌถຌอยค�ำตใมอำจท�ำ฿หຌประกำศ 

มีควำมยำวกินควำมจ�ำปຓน	 ิสำมำรถดูรำยละอียดพิไมติมเดຌ฿นบททีไมีควำมกีไยวขຌองชืไอมยงตำม
วัตถุประสงค์กำร฿ชຌจำยงินกองทุนฯี
	 ขຌอ	5	องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	ทีไจะเดຌรับกำรสนับสนุน฿หຌด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพ	ตຌองมีคุณสมบัติ	ดังตอเปนีๅ	
	 ิแี	 มีควำมประสงค์ขຌำรวมด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌอง
ถิไนหรือพืๅนทีไ
	 ิโี	มีควำมพรຌอม฿นกำรอุดหนุนงินหรืองบประมำณ
	 ปຓนขຌอก�ำหนดคุณสมบัติของ	อปท.	ทีไจะเดຌรับกำรสนับสนุน฿หຌด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุนฯ 

จะตຌองมีควำมประสงค์ขຌำรวมละมีควำมพรຌอม฿นกำรอุดหนุนงินหรืองบประมำณขຌำกองทุนฯ	ดຌวย
	 ขຌอ	 ๆ	 ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	 ปຓนผูຌด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกัน
สุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 ดย฿หຌมีกองทุนหลักประกันสุขภำพทีไมีวัตถุประสงค์พืไอสนับสนุน 

ละสงสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหนวยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หนวยงำนสำธำรณสุข 

หนวยงำนอืไน	 องค์กรหรือกลุมประชำชน	 พืไอ฿หຌบุคคลสำมำรถขຌำถึงบริกำรสำธำรณสุขเดຌอยำงทัไวถึง 
ละมีประสิทธิภำพมำกขึๅน	 ดยสงสริมกระบวนกำรมีสวนรวมตำมควำมพรຌอม	 ควำมหมำะสม	 ละ
ควำมตຌองกำรของประชำชน฿นทຌองถิไน	 ทัๅงนีๅตำมหลักกณฑ์฿นประกำศนีๅละมติคณะกรรมกำร 
หลักประกันสุขภำพหงชำติ
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌ	อปท.	ปຓนผูຌด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไน 

หรือพืๅนทีไ	 ดย฿หຌมีกองทุนฯ	 ทีไมีวัตถุประสงค์พืไอสนับสนุนละสงสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของ 
หนวยบริกำร	สถำนบริกำร	หนวยงำนสำธำรณสุข	หนวยงำนอืไน	องค์กรหรือกลุมประชำชน	พืไอ฿หຌบุคคล 

สำมำรถขຌำถึงบริกำรสำธำรณสุขเดຌอยำงทัไวถึงละมีประสิทธิภำพมำกขึๅน	 ภำย฿ตຌหลักกณฑ์ทีไก�ำหนดเวຌ
฿นประกำศนีๅละมติคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพหงชำติ
	 ขຌอ	็	งินหรือทรัพย์สิน฿นกองทุนหลักประกันสุขภำพ	ประกอบดຌวย	
	 ิแี	งินทีไเดຌรับจัดสรรตละปจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	
	 ิโี	งินสมทบจำกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
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	 ิใี	รำยเดຌอืไน	โ	หรือทรัพย์สินทีไเดຌรับมำ฿นกิจกำรของกองทุนหลักประกันสุขภำพ
	 นอกจำกงินทีไเดຌรับจัดสรรจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพหงชำติตำม	ิแี	ลຌว	฿หຌองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนทีไมีควำมพรຌอม	 ควำมหมำะสม	 ซึไงเดຌสดงควำมจ�ำนงขຌำรวมละส�ำนักงำนหในชอบ 

เดຌรับงินพิไมจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพหงชำติ฿นสวนคำบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมี
ภำวะพึไงพิง	 ดยองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเมตຌองสมทบงิน	 หรือคำบริกำรอืไน	 ตำมทีไคณะกรรมกำร
หลักประกันสุขภำพหงชำติก�ำหนด
	 ปຓนขຌอก�ำหนดทีไมำของงินละทรัพย์สินของกองทุนฯ	ประกอบดຌวย
	 วรรคหนึไง	 ประกอบดຌวย	 ิแี	 ปຓนงินทีไจัดสรรตำมหลักกณฑ์กำรจำยคำ฿ชຌจำยบริกำรสรຌำงสริม 

สุขภำพละปງองกันรคทีได�ำนินกำร฿นชุมชน	 ปัจจุบันเดຌรับ	 จ�ำนวน	 ไ5	 บำทตอคน	 ซึไง฿นตละ
ปงบประมำณอำจมีกำรปลีไยนปลงเดຌ	 ดยจะปຓนเปตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักฯ	 วำดຌวย 

หลักกณฑ์กำรด�ำนินงำนละกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพหงชำติ฿นตละ
ปงบประมำณนัๅน	โ	ิโี	ปຓนงินสมทบจำก	อปท.	ละ	ิใี	รำยเดຌอืไน	โ	หรือทรัพย์สินทีไเดຌรับมำ฿นกิจกำร
ของกองทุนฯ	ชน	ดอกบีๅย	งินบริจำค	ปຓนตຌน
	 วรรคสอง	 ปຓนงบคำบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	 ิคำบริกำร	 LTCี	 ซึไงจำย 

พิไมติม฿หຌกับ	 อปท.	 ทีได�ำนินงำนกองทุนฯ	 ละเดຌสมัครขຌำรวมด�ำนินงำนกำรดูลระยะยำวดຌำน
สำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	 ละ	 อปท.	 เมตຌองสมทบงินขຌำมำ	 ดยคำบริกำร	 LTC 

จะสำมำรถจำยเดຌฉพำะผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิงทำนัๅน
	 ขຌอ	่	องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	ตกลงสมทบงินขຌำกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นอัตรำรຌอยละ 
ของงินทีไเดຌรับจัดสรรจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพหงชำติตำมขຌอ	็	ิแี	ดังตอเปนีๅ	
	 ิแี	 สมทบงินเมนຌอยกวำรຌอยละ	 ใเ	 กรณีรำยเดຌขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	 เมรวมงิน
อุดหนุน	ต�ไำกวำ	ๆ	ลຌำนบำท
	 ิโี	 สมทบงินเมนຌอยกวำรຌอยละ	 ไเ	 กรณีรำยเดຌขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	 เมรวมงิน
อุดหนุน	ตัๅงต	ๆ	ถึง	โเ	ลຌำนบำท
	 ิใี	 สมทบงินเมนຌอยกวำรຌอยละ	 5เ	 กรณีรำยเดຌขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	 เมรวมงิน
อุดหนุน	สูงกวำ	โเ	ลຌำนบำท
	 ปຓนขຌอก�ำหนดสัดสวนกำรสมทบงินขຌำกองทุนฯ	 ดยกำรคิดค�ำนวณอัตรำกำรสมทบงิน฿ชຌกณฑ์
รำยเดຌของ	 อปท.	 ทีไเมรวมงินอุดหนุนของปทีไผำนมำ	 มำปຓนฐำน฿นกำรคิดของตละ	 อปท.	 ดยกำร 
ค�ำนวณอัตรำรຌอยละจะคิดจำกงินทีไเดຌรับจัดสรรจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพหงชำติตำมขຌอ	็	ิแี	ทำนัๅน 

	 ตัวอยำงชน	อบต.	ก	มีรำยเดຌเมรวมงินอุดหนุน	฿นปทีไผำนมำ	5	ลຌำนบำท	ดังนัๅน	อบต.	ก	จะอยู 
฿นขຌอ	 ิแี	ตຌองสมทบงินเมนຌอยกวำรຌอยละ	ใเ	ละ	สปสช.	จัดสรรงบประมำณประจ�ำปตำมขຌอ	็	 ิแี	 
฿หຌ	อบต.	ก	จ�ำนวน	แเเุเเเ	บำท	ดังนัๅน	อบต.	ก	จะตຌองสมทบงินเมຌนຌอยกวำ	ใเุเเเ	บำท
	 ขຌอ	 ้	 กำรรับงิน	 กำรกใบรักษำงิน	 กำรจำยงิน	 กำรจัดท�ำบัญชี	 กำรรำยงำนของกองทุน 

หลักประกันสุขภำพ	 ละกำรก�ำกับติดตำมงินกองทุนหลักประกันสุขภำพ	 ฿หຌปຓนเปตำมอกสำร
หมำยลข	แ	นบทຌำยประกำศนีๅ	
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	 งิน฿นกองทุนหลักประกันสุขภำพสำมำรถ฿ชຌ฿นปงบประมำณถัด	โ	เปเดຌ
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌกำรรับงิน	กำรกใบรักษำงิน	กำรจำยงิน	กำรจัดท�ำบัญชี	กำรรำยงำนของกองทุนฯ 

ละกำรก�ำกับติดตำมงินกองทุนฯ	 ปຓนเปตำมอกสำรหมำยลข	 แ	 นบทຌำยประกำศนีๅ	 สวนวรรคสอง
ปຓนกำรก�ำหนดพืไอ฿หຌกิดควำมชัดจน฿นกำรน�ำงินนีๅเป฿ชຌ฿นปถัด	 โ	 เปเดຌ	 ดังนัๅนงินกองทุนฯ	 ทีไหลือ 

จำกปทีไผำนมำจึงสำมำรถน�ำมำ฿ชຌสนับสนุนผนงำน	 ครงกำร	 หรือกิจกรรมเดຌ฿นปงบประมำณนัๅน 

ละ฿นปงบประมำณถัด	โ	เปเดຌ
	 ขຌอ	 แเ	 งินกองทุนหลักประกันสุขภำพตำมขຌอ	 ็	 วรรคหนึไง	 ฿หຌ฿ชຌจำยพืไอสนับสนุนละสงสริม 

ปຓนคำ฿ชຌจำยตำมผนงำน	ครงกำร	หรือกิจกรรม	ทีไคณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ	ดังตอเปนีๅ
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌงินกองทุนฯ	 ตำมขຌอ	 ็	 ิแี	 ิโี	 ละ	 ิใี	 ฿ชຌจำยพืไอสนับสนุนละสงสริม 

ปຓนคำ฿ชຌจำยตำมผนงำน	ครงกำร	หรือกิจกรรม	ทีไคณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ	ตำมกรอบทีไก�ำหนดเวຌ฿น	 
ิแี	 ถึง	 ิ5ี	 ของประกำศนีๅ	 ซึไงลักษณะของกิจกรรมยังคงสำมำรถน�ำตัวอยำงกิจกรรมบริกำรสำธำรณสุข 

หงประกำศคณะอนุกรรมกำรสงสริมสุขภำพละปງองกันรค	 รืไอง	 กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของ 
กองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 มำประกอบกำรด�ำนินครงกำรหรือกิจกรรมเดຌ	
ิภำคผนวก	แ	หนຌำทีไ	้ไูแเเี
	 ิแี	 พืไอสนับสนุนละสงสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหนวยบริกำร	 สถำนบริกำร	 
หรือหนวยงำนสำธำรณสุข
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌหนวยงำนทีไสำมำรถขอรับกำรสนับสนุนตำม	ิแี	เดຌก	หนวยบริกำร	สถำนบริกำร 
หรือหนวยงำนสำธำรณสุข	 ดยนຌนครงกำรทีไปຓนกำรจัดบริกำรสำธำรณสุข	 ิกำรสรຌำงสริมสุขภำพ	
ปງองกันรค	ฟຕนฟูสมรรถภำพ	ละรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิชิงรุกี	
	 สถำนบริกำร฿หຌพิจำรณำตำมกฎหมำยวำดຌวยหลักประกันสุขภำพหงชำติ
	 หนวยบริกำร฿หຌพิจำรณำตำมกฎหมำยวำดຌวยหลักประกันสุขภำพหงชำติ
	 หนวยงำนสำธำรณสุข฿หຌพิจำรณำตำมภำรกิจหนຌำทีไทีไมีควำมกีไยวขຌองกับงำนดຌำนสำธำรณสุข	 
ชน	อปท.	ิอบต./ทศบำลี		มีภำรกิจหนຌำทีไทีไกีไยวขຌองกับงำนดຌำนสำธำรณสุขตำมกฎหมำยก�ำหนด	ดย
มีหนวยยอยด�ำนินงำน฿นรืไองดังกลำว	 จึงปຓนเปตำมภำรกิจหนຌำทีไตำมกฎหมำยของหนวยงำนถือปฏิบัติ	
ตัวอยำงชน	ส�ำนัก/กอง/สวน	สำธำรณสุขฯ	หรือหนวยยอยอืไน	โ	ของ	อปท.	ปຓนผูຌรับผิดชอบครงกำร 
ดังนัๅนผูຌสนอครงกำรจึงตຌองปຓน	 อปท.	 ซึไงถือปຓนหนวยงำนหลักของหนวยยอยนัๅน	 ดังนัๅนกำรขอรับ
สนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนฯ	จึงตຌองกระท�ำ฿นนำมหนวยงำน	ซึไงตกตำงจำกประกำศฯ	พ.ศ.	โ55็ 
ทีไ฿หຌหนวยยอยของ	 อปท.	 สำมำรถสนอขอรับสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนฯ	 เดຌดຌวยตัวของ 
หนวยยอยอง	ทัๅงนีๅ	 หนวยงำนยอยอืไน	โ	ของ	อปท.	ทีไปຓนผูຌรับผิดชอบครงกำรหรือกิจกรรม	สำมำรถ
ด�ำนินกิจกรรมทีไปຓนบริกำรสำธำรณสุขฉพำะกำรสรຌำงสริมสุขภำพหรือกำรปງองกันรค
	 ิโี	พืไอสนับสนุนละสงสริมกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมสรຌำงสริมสุขภำพ	ละกำรปງองกัน
รคขององค์กรหรือกลุมประชำชน	หรือหนวยงำนอืไน
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌผูຌทีไสำมำรถขอรับกำรสนับสนุนตำม	 ิโี	 เดຌก	 องค์กรหรือกลุมประชำชน	 
หรือหนวยงำนอืไน	 ดยนຌนครงกำรทีไปຓนกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมสรຌำงสริมสุขภำพ	 ละ 
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กำรปງองกันรค	 ซึไงจะเมสำมำรถจัดท�ำครงกำรพืไอกำรจัดบริกำรฟຕนฟูสมรรถภำพ	 ละกำรรักษำ
พยำบำลระดับปฐมถูมิชิงรุกเดຌ	
	 หนวยงำนอืไน฿หຌพิจำรณำถึงควำมปຓนหนวยงำนของรัฐ	ซึไงเมเดຌมีภำรกิจทีไมีควำมกีไยวขຌองกับงำน
ดຌำนสำธำรณสุขดยตรง	 ตมีหนຌำทีไตำมภำรกิจของหนวยงำนตำมกฎหมำยก�ำหนด	 หำกมีควำมสำมำรถ 

฿นกำรจัดกระบวนกำรหรือจัดกิจกรรมพืไอกำรสรຌำงสริมสุขภำพ	 ละกำรปງองกันรค	 กใสำมำรถขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนฯ	เดຌ	ดยตຌองกระท�ำ฿นนำมหนวยงำน	
	 องค์กรหรือกลุมประชำชน฿หຌพิจำรณำถึงศักยภำพ฿นกำรจัดกระบวนกำรหรือจัดกิจกรรมพืไอ 

กำรสรຌำงสริมสุขภำพ	 ละกำรปງองกันรค	 พืไอ฿หຌกิดประยชน์ตอกำรดูลสุขภำพของสมำชิก฿นกลุม 

สวนกำรพิจำรณำวำองค์กรหรือกลุมประชำชนนัๅน	 โ	 สวงหำผลก�ำเรหรือเม	 ฿หຌพิจำรณำจำก
วัตถุประสงค์฿นกำรจัดตัๅง	
	 ิใี	 พืไอสนับสนุนละสงสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของศูนย์พัฒนำดใกลใกหรือศูนย์ทีได�ำนิน
กิจกรรมกีไยวกับกำรพัฒนำละดูลดใกลใก฿นชุมชน	 ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุ฿นชุมชน	 หรือ
หนวยงำนทีไรับผิดชอบศูนย์พัฒนำดใกลใกหรือศูนย์ทีได�ำนินกิจกรรมกีไยวกับกำรพัฒนำละดูลดใกลใก
฿นชุมชน	หรือกำรพัฒนำละฟຕนฟูคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุหรือคนพิกำร฿นชุมชน
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌศูนย์หรือหนวยงำนทีไรับผิดชอบศูนย์สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนตำม	ิใี	เดຌก	
	 แี	ศูนย์พัฒนำดใกลใก	
	 โี	ศูนย์ทีได�ำนินกิจกรรมกีไยวกับกำรพัฒนำละดูลดใกลใก฿นชุมชน	
	 ใี	ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุ฿นชุมชน	หมำยควำมวำ	ศูนย์ซึไงด�ำนินงำนกีไยวกับกำรพัฒนำ
ละฟຕนฟูคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุหรือคนพิกำร฿นชุมชน	
	 ไี	 หนวยงำนทีไรับผิดชอบศูนย์พัฒนำดใกลใก	 หรือหนวยงำนทีไรับผิดชอบศูนย์ทีได�ำนินกิจกรรม
กีไยวกับกำรพัฒนำละดูลดใกลใก฿นชุมชน	หรือหนวยงำนทีไรับผิดชอบศูนย์ทีได�ำนินกิจกรรมกีไยวกับ
กำรพัฒนำละฟຕนฟูคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุหรือคนพิกำร฿นชุมชน
	 ดยนຌนครงกำรทีไปຓนกำรจัดบริกำรสำธำรณสุข	 ิกำรสรຌำงสริมสุขภำพ	 ปງองกันรค	 ฟຕนฟู
สมรรถภำพ	ละรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิชิงรุกี	
	 ิไี	 พืไอสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿หຌมีประสิทธิภำพ	
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	 เมกินรຌอยละ	 แ5	 ของงินรำยรับของกองทุนหลักประกันสุขภำพตำม
ขຌอ	 ็	 วรรคหนึไง฿นตละปงบประมำณนัๅน	 หำกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿ดเดຌรับงินพิไมตำมขຌอ	 ็	
วรรคสองอำจสนับสนุนคำ฿ชຌจำยพิไมติมเดຌอีกเมกินรຌอยละ	5	กรณีทีไมีควำมจ�ำปຓนตຌอง฿ชຌจำยพืไอจัดหำ
ครุภัณฑ์ทีไกีไยวขຌองดยตรง	 ฿หຌสนับสนุนเดຌ฿นวงงินตำมควำมจ�ำปຓน	 ละครุภัณฑ์ทีไจัดหำเดຌ฿หຌปຓน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนนัๅน	
	 ปຓนขຌอก�ำหนดพืไอสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนฯ	 ขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน	ชน	
	 แี	คำ฿ชຌจำย฿นกำรประชุมคณะกรรมกำร	คณะอนุกรรมกำร	คณะท�ำงำน
	 โี	คำวัสดุ	หรือครุภัณฑ์	ทีไ฿ชຌด�ำนินงำนกองทุน



คูมือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ
ิตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพหงชาติฯ พ.ศ. โ5ๆแี12

	 ใี	กำรพัฒนำศักยภำพกองทุน	ชน	กำรอบรมคณะกรรมกำร
	 ไี	กำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำนินงำน	
	 5ี	อืไน	โ	พืไอกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนฯ	
	 ดยมีวิธีกำรคิดค�ำนวณวงงิน	ดังนีๅ	
	 แ.	 กำรคิดค�ำนวณวงงินส�ำหรับ	 อปท.	 ทีไขຌำรวมด�ำนินงำนกองทุนฯ	 เมกินรຌอยละ	 แ5	 
฿หຌค�ำนวณจำกงินกองทุนฯ	 ตำมขຌอ	 ็ิแี	 ิโี	 ละ	 ิใี	 ทีไเดຌรับ฿นปงบประมำณนัๅน	 ดยเมรวมยอดงิน 

คงหลือยกมำของปทีไผำนมำ
	 โ.	กำรคิดค�ำนวณวงงินส�ำหรับ	อปท.	ทีไขຌำรวมด�ำนินงำนกองทุนฯ	ละเดຌขຌำรวมด�ำนินงำนกำร
ดูลระยะยำวดຌำนสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	 ฿หຌค�ำนวณพิไมเดຌอีกรຌอยละ	 5	 รวมลຌว 
เมกินรຌอยละ	 โเ	 ดยค�ำนวณจำกงินกองทุนฯ	 ตำมขຌอ	 ็	 ิแี	 ิโี	 ละ	 ิใี	 ทำนัๅน	 ดยเมตຌองน�ำงบ 

คำบริกำร	LTC	ทีไเดຌรับพิไมติมมำรวมคิดค�ำนวณ	
	 หตุผลทีไเมก�ำหนดวงงินปຓนรຌอยละ	 โเ	 พรำะตຌองกำรคุมวงงินกองทุนฯ	 ตำมขຌอ	 แเ	 ิไี	 
฿หຌปຓนมำตรฐำนดียวกัน	 นืไองจำกบำง	 อปท.	 เมเดຌสมัครขຌำรวมด�ำนินงำนกำรดูลระยะยำวฯ 

หำกก�ำหนดวงงินปຓนรຌอยละ	 โเ	 จะท�ำ฿หຌคำ฿ชຌจำย฿นหมวดนีๅพิไมขึๅนละเมพียงพอตอกำร฿ชຌจำย฿น
หมวดอืไน	จึงเดຌก�ำหนด฿หຌพิไมติมเดຌอีกรຌอยละ	5	พืไอ฿ชຌส�ำหรับกำรด�ำนินงำนดูลระยะยำวฯ
	 ตัวอยำงชน	อบต.	ก	ขຌำรวมด�ำนินงำนกำรดูลระยะยำวฯ	ค�ำนวณวงงินตำมขຌอ	แเ	ิไี	ดังนีๅ
	 แี	 งินทีไเดຌรับจัดสรรตละปจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพหงชำติตำมขຌอ	 ็	 ิแี	 จ�ำนวน	
แเเุเเเ	บำท
	 โี	งินสมทบจำก	อปท.	ตำมขຌอ	็	ิโี	จ�ำนวน	ใเุเเเ	บำท
	 ใี	 รำยเดຌอืไน	 โ	 หรือทรัพย์สินทีไเดຌรับมำ฿นกิจกำรของกองทุนฯ	 ตำมขຌอ	 ็	 ิใี	 ชน	 ดอกบีๅย	 
งินบริจำค	จ�ำนวน	โเุเเเ	บำท
	 ไี	รวมลຌวมีงินรำยรับของกองทุนฯ	฿นปงบประมำณนีๅ	จ�ำนวน	แ5เุเเเ	บำท
	 ดังนัๅน฿นปงบประมำณนีๅ	อบต.	ก	มีงินตำมขຌอ	แเ	ิไี	จ�ำนวน	โโุ5เเ	บำท	ส�ำหรับปຓนคำ฿ชຌจำย
฿นกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	หำก	อบต.	 ฿ชຌงบประมำณ฿นสวนของรຌอยละ	แ5	หมดลຌว	กใจะสำมำรถ 

฿ชຌพิไมติมเดຌอีกรຌอยละ	5	หรืออีกจ�ำนวน	็ุ5เเ	บำท
 ิ5ี	 พืไอสนับสนุนละสงสริมกิจกรรมกรณีกิดรคระบำดหรือภัยพิบัติ฿นพืๅนทีไ	 ฿นกำรปງองกัน 

ละกຌเขปัญหำสำธำรณสุขเดຌตำมควำมจ�ำปຓน	หมำะสม	ละทันตอสถำนกำรณ์เดຌ
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌกำรขอรับสนับสนุนตำมขຌอ	แเ	ิ5ี	เดຌก	ขຌอ	แเ	ิแี	ิโี	ละ	ิใี	ลຌวตกรณี 
ซึไงกำรกิดรคระบำดอำจมีควำมถีไของกำรกิดรคทีไผิดปกติ	 ดยมีควำมจ�ำปຓนตຌองควบคุมปງองกัน 

เม฿หຌกิดกำรกระจำยตัวปຓนวงกวຌำง	 ละ฿นกรณีกิดภัยพิบัติลຌวสงผลกระทบตอสุขภำพ	 ตัวอยำงชน 

ผนดินถลม	อัคคีภัยเฟปຆำ	ผนดินเหว	คลืไนยักษ์	ภัยหนำว	ภัยฟງำผำ	ภัยจำกสำรคมีละวัตถุอันตรำย	
อำคำรถลม	 ภัยจำกกำรคมนำคมขนสง	 ฯลฯ	 กใจะสำมำรถสนับสนุนละสงสริมกิจกรรมดยนຌน 

กำรดูลสุขภำพทีไเดຌรับผลกระทบจำกกำรกิดกรณีดังกลำว	 ซึไงปຓนดุลพินิจของคณะกรรมกำรกองทุน 

ทีไจะพิจำรณำอนุมัติ	พืไอปງองกันละกຌเขปัญหำสำธำรณสุขเดຌทันตอสถำนกำรณ์
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 กรณีครงกำรหรือกิจกรรมทีไขอกำรสนับสนุนตำม	 ิแี	 ิใี	 ละ	 ิ5ี	 มีควำมจ�ำปຓนตຌองจัดหำ
ครุภัณฑ์พืไอกำรจัดบริกำรสำธำรณสุข฿หຌกับบุคคล	 ฿หຌคณะกรรมกำรกองทุนพิจำรณำสนับสนุนเดຌ฿น
วงงินตำมควำมจ�ำปຓน	 วຌนตกรณี	 ิโี	 ฿หຌสนับสนุนเดຌ฿นวงงินเมกิน	 แเุเเเ	 บำทตอครงกำร	 ละ
ครุภัณฑ์ทีไจัดหำเดຌ฿หຌปຓนทรัพย์สินของหนวยงำน	องค์กรหรือกลุมประชำชน	ทีไเดຌรับกำรสนับสนุน
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿นกรณีครงกำรหรือกิจกรรมทีไขอรับกำรสนับสนุนตำมขຌอ	 แเ	 ิแี	 ิใี	 ละ	 ิ5ี	 
มีควำมจ�ำปຓนตຌองจัดซืๅอครุภัณฑ์฿หຌสำมำรถจัดซืๅอเดຌ	 พืไอกำรจัดบริกำรสำธำรณสุข฿หຌกับบุคคล	 
ดยคณะกรรมกำรกองทุนจะพิจำรณำสนับสนุนเดຌ฿นวงงินตำมควำมจ�ำปຓน	 ยกวຌนครงกำรหรือ
กิจกรรมทีไขอรับกำรสนับสนุนตำมขຌอ	แเ	 ิโี	จะสำมำรถจัดซืๅอครุภัณฑ์เดຌ฿นวงงินเมกิน	แเุเเเ	บำท
ตอครงกำร	ละครุภัณฑ์ทีไจัดซืๅอมำเดຌ฿หຌปຓนทรัพย์สินของหนวยงำน	องค์กรหรือกลุมประชำชน	ทีไเดຌรับ
กำรสนับสนุน
	 ขຌอ	แแ	งินกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นสวนคำบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง
ตำมขຌอ	 ็	 วรรคสอง	 ฿หຌสนับสนุนกศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุ฿นชุมชน	 หนวยบริกำรหรือสถำน
บริกำร	 พืไอจัดบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิงสิทธิหลักประกันสุขภำพหงชำติตอป	 
ตำมชุดสิทธิประยชน์กำรบริกำรดຌำนสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิงทีไก�ำหนด฿นอกสำร
หมำยลข	 โ	 นบทຌำยประกำศนีๅ	 ทัๅงนีๅตำมครงกำรทีไคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรดูล 

ระยะยำวส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิงอนุมัติ	
	 กรณีผูຌทีไมีภำวะพึไงพิงนอกหนือจำกวรรคหนึไง	 ฿หຌ฿ชຌจำยจำกงินกองทุนหลักประกันสุขภำพ 

ตำมขຌอ	 ็	 วรรคหนึไง	 ละ฿ชຌชุดสิทธิประยชน์กำรบริกำรดຌำนสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง 
มำทียบคียงดยอนุลม	ทัๅงนีๅ	ตำมครงกำรทีไคณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌหนวยงำนทีไสำมำรถขอรับกำรสนับสนุนตำมขຌอ	แแ	 เดຌก	ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิต 

ผูຌสูงอำยุ฿นชุมชน	หนวยบริกำร	ละสถำนบริกำร	พืไอจัดบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง 
สิทธิหลักประกันสุขภำพหงชำติตอป	 ิคำบริกำร/ผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง/ปี	 ภำย฿ตຌชุดสิทธิประยชน ์

กำรบริกำรดຌำนสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิงทีไก�ำหนด฿นอกสำรหมำยลข	 โ	 นบทຌำย
ประกำศนีๅดยปຓนเปตำมครงกำรทีไคณะอนุกรรมกำร	LTC	อนุมัติ	
	 กรณีพืๅนทีไมีผู ຌทีไมีภำวะพึไงพิงซึไงเมขຌำงืไอนเขของงบคำบริกำร	 LTC	 ฿หຌสำมำรถ฿ชຌจำยงิน 

กองทุนฯ	 ตำมขຌอ	 ็	 ิแี	 ิโี	 ละ	 ิใี	 มำสนับสนุนเดຌ	 ดยปຓนเปตำมครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ทีไคณะ
กรรมกำรกองทุนอนุมัติ	 ละ฿หຌน�ำชุดสิทธิประยชน์กำรบริกำรดຌำนสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะ
พึไงพิงทีไก�ำหนด฿นประกำศนีๅมำทียบคียง	ซึไงหนวยงำนทีไมีสิทธิขอรับกำรสนับสนุน	เดຌก	หนวยงำนตำม
ขຌอ	แเ	ิแี	
	 ขຌอ	แโ	฿หຌมีคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ	ประกอบดຌวย	
	 ิแี	 ผูຌบริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน		 	 	 ปຓนประธำนกรรมกำร
	 ิโี	 ผูຌทรงคุณวุฒิ฿นทຌองถิไน	จ�ำนวนสองคน	 	 	 	 ปຓนกรรมกำร
	 ใี	 สมำชิกสภำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน															 	 ปຓนกรรมกำร
	 	 ทีไสภำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมอบหมำย	จ�ำนวนสองคน
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	 ิไี	หัวหนຌำหนวยบริกำรปฐมภูมิทีไจัดบริกำรสำธำรณสุข	 	 ปຓนกรรมกำร
	 	 ฿นทຌองถิไน	ทีไคัดลือกกันอง	จ�ำนวนเมกินสองคน
	 ิ5ี	อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมูบຌำน฿นทຌองถิไน			 	 	 ปຓนกรรมกำร
	 	 ทีไคัดลือกกันอง	จ�ำนวนสองคน
	 ิๆี	ผูຌทนหมูบຌำนหรือชุมชนทีไประชำชน฿นหมูบຌำน	 	 	 ปຓนกรรมกำร
	 	 หรือชุมชนคัดลือกกันอง	จ�ำนวนเมกินหຌำคน
	 ิ็ี	ผูຌทนของศูนย์ประสำนงำนหลักประกันสุขภำพประชำชน	 	 ปຓนกรรมกำร
	 	 หรือหนวยรับรืไองรຌองรียนอิสระ	ทีไอยู฿นทຌองถิไนนัๅน	ิถຌำมีี
	 ิ่ี	 ปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน						 	 	 	 ปຓนกรรมกำร
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ละลขำนุกำร
	 ิ้ี	 ผูຌอ�ำนวยกำรหรือหัวหนຌำกองสำธำรณสุข	 			 	 	 ปຓนกรรมกำร
	 	 ละสิไงวดลຌอมหรือสวนสำธำรณสุข	 	 	 	 ละผูຌชวยลขำนุกำร
	 	 หรือทีไรียกชืไออืไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
	 	 หรือจຌำหนຌำทีไอืไนทีไผูຌบริหำรสูงสุด
	 	 ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมอบหมำย
	 ิแเี	หัวหนຌำหนวยงำนคลังหรือจຌำหนຌำทีไ	 	 	 	 ปຓนกรรมกำร	
															ของหนวยงำนคลังทีไผูຌบริหำรสูงสุด	 	 	 	 ละผูຌชวยลขำนุกำร
	 	 		ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมอบหมำย
	 ฿หຌสำธำรณสุขอ�ำภอ	 หัวหนຌำหนวยบริกำรประจ�ำทีไจัดบริกำรสำธำรณสุข฿นพืๅนทีไ	 ละทຌองถิไน
อ�ำภอปຓนทีไปรึกษำคณะกรรมกำรกองทุน
	 กำรคัดลือกกรรมกำรตำม	ิไี	ิ5ี	ละ	ิๆี	฿หຌปຓนเปตำมหลักกณฑ์ทีไส�ำนักงำนก�ำหนด 

	 ฿หຌกรรมกำรตำม	ิ แี	ิ ใี	ิ ไี	ิ 5ี	ิ ๆี	ิ ็ี	ิ ่ี	ิ ้ี	ละ	ิ แเี	ประชุมคัดลือกกรรมกำรตำม	ิ โี	จ�ำนวน 

สองคน	จำกผูຌทรงคุณวุฒิ฿นทຌองถิไน 

	 มืไอเดຌกรรมกำรทีไมำจำกกำรคัดลือก	 ฿หຌผูຌบริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนปຓนผูຌออก
ค�ำสัไงตงตัๅงปຓนคณะกรรมกำรกองทุน	ละจຌง฿หຌส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติขต	ทรำบตอเป
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌคณะกรรมกำรกองทุนมีองค์ประกอบมำจำกทุกภำคสวน	 ทัๅงองค์ประกอบทีไมำ 
ดยต�ำหนง	ิแี	ิ่ี	ิ้ี	ิแเี		จำกกำรมอบหมำย	ิใี	ิ็ี		ละจำกกำรคัดลือก	ิไี	ิ5ี	ิๆี	ดยนวทำง
กำรคัดลือกนຌนกระบวนกำรทีไปรง฿ส	 ปຂดผย	 ละกำรมีสวนรวมของประชำชน฿นพืๅนทีไ	 ซึไงกรรมกำร
ทีไมำจำกกำรคัดลือกส�ำนักงำนเดຌก�ำหนดหลักกณฑ์เวຌ฿นประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	
รืไอง	 หลักกณฑ์กำรคัดลือกกรรมกำร฿นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือ
พืๅนทีไ	พ.ศ.	โ5ๆแ	ิภำคผนวก	แ	หนຌำทีไ	้โู้ใี
	 กรรมกำรตำม	ิโี	ประสงค์฿หຌปຓนดุลพินิจของกรรมกำร	ิแี	ิใี	ิไี	ิ5ี	ิๆี	ิ็ี	ิ่ี	ิ้ี	ละ	ิแเี	 
฿นกำรพิจำรณำคัดลือก	 ตกำรเด ຌมำซึไงผู ຌทรงคุณวุฒิ฿นทຌองถิไนนัๅนควรพิจำรณำจำกควำมรู ຌ 
ควำมชีไยวชำญงำนดຌำนสำธำรณสุข	หรือมีควำมรอบรูຌกีไยวกับภูมิปัญญำทຌองถิไนซึไงมีสวนชวยสนับสนุน
สงสริมกิจกรรมทำงสุขภำพ฿หຌกับประชำชน฿นพืๅนทีไเดຌ
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	 กรรมกำรตำม	ิๆี	กรณีพืๅนทีไทีไมีหมูบຌำนหรือชุมชนเมกิน	5	หมูบຌำนหรือชุมชน	฿หຌคัดลือกผูຌทน
พืไอปຓนกรรมกำรกองทุนทำกับจ�ำนวนหมูบຌำนหรือชุมชนทีไมีอยูจริง
	 กรรมกำรตำม	 ิ็ี	 ประสงค์฿หຌ	 อปท.	 ประสำนงำนกับ	 สปสช.	 ขต	 ฿นกำรสงชืไอผูຌทนของ 
ศูนย์ประสำนงำนหลักประกันสุขภำพประชำชนหรือหนวยรับรืไองรຌองรียนอิสระ	 ทีไอยู฿นทຌองถิไนนัๅน 

ปຓนกรรมกำรกองทุน	
	 สำธำรณสุขอ�ำภอ	หัวหนຌำหนวยบริกำรประจ�ำทีไจัดบริกำรสำธำรณสุข฿นพืๅนทีไ	ละทຌองถิไนอ�ำภอ	
ท�ำหนຌำทีไปຓนทีไปรึกษำคณะกรรมกำรกองทุน	พืไอ฿หຌค�ำปรึกษำ	ขຌอนะน�ำ	฿นกำรพิจำรณำอนุมัติคำ฿ชຌจำย 

ตำมครงกำร	 หรือกิจกรรมทีไมำขอรับกำรสนับสนุน	 ละชวยกຌเขปัญหำทีไสงผลกระทบดຌำนสุขภำพ
ของประชำชน฿นพืๅนทีไ	 ซึไงหำกเมสำมำรถขຌำรวมประชุมเดຌกใ฿หຌมอบผูຌทนเดຌตำมสำยบังคับบัญชำ 
ของหนวยงำน
	 มืไอเดຌกรรมกำรทีไมำจำกกำรคัดลือกรียบรຌอยลຌว	 ฿หຌผูຌบริหำรสูงสุดของ	 อปท.	 ินำยกทศ 

มนตรี...	/	นำยก	อบต.	...ี	ปຓนผูຌออกค�ำสัไงตงตัๅงปຓนคณะกรรมกำรกองทุน	ละจຌง฿หຌ	สปสช.	ขต	ทรำบ 

 ขຌอ	 แใ	 ฿หຌกรรมกำรตำมขຌอ	 แโ	 ิโี	 ิใี	 ิไี	 ิ5ี	 ิๆี	 ละ	 ิ็ี	 มีวำระอยู฿นต�ำหนงครำวละสีไป	 
นับตวันทีไออกค�ำสัไงตงตัๅง
	 มืไอครบก�ำหนดวำระตำมวรรคหนึไงลຌว	 หำกยังมิเดຌมีกำรคัดลือกกรรมกำรขึๅน฿หม฿หຌกรรมกำร
ซึไงพຌนจำกต�ำหนงอยู฿นต�ำหนงพืไอปฏิบัติหนຌำทีไตอเป	 จนกวำกรรมกำรซึไงเดຌรับกำรคัดลือกขึๅน฿หม	 
ขຌำรับหนຌำทีไ	ตตຌองเมกินกຌำสิบวัน	นับตวันทีไกรรมกำรพຌนจำกต�ำหนง	
	 ฿นกรณีทีไกรรมกำรตำมวรรคหนึไง	พຌนจำกต�ำหนงกอนครบวำระ	฿หຌด�ำนินกำรคัดลือกกรรมกำร
ประภทดียวกันทนภำย฿นสำมสิบวัน	 นับตวันทีไต�ำหนงกรรมกำรนัๅนวำงลง	 ตำมหลักกณฑ์ 
ทีไส�ำนักงำนก�ำหนด฿นขຌอ	 แโ	 วรรคสำมหรือวรรคสีไ	 ลຌวตกรณี	 ฿หຌผูຌเดຌรับกำรคัดลือกอยู฿นต�ำหนง
ทำกับวำระทีไหลือของกรรมกำรซึไงตนทน	วຌนตกรณีทีไวำระของกรรมกำรทีไพຌนจำกต�ำหนงกอนครบ
วำระหลืออยูเมถึงกຌำสิบวัน	 จะเมด�ำนินกำรคัดลือกหรือตงตัๅงกรรมกำรทนต�ำหนงทีไวำงนัๅนกใเดຌ	
ละ฿นกำรนีๅ฿หຌคณะกรรมกำรกองทุนประกอบดຌวยกรรมกำรทำทีไหลืออยู
	 ฿นกรณีทีไกรรมกำรตำมขຌอ	 แโ	 ิใี	 ว ำงลงดยมิ฿ช หตุพຌนจำกต�ำหนงก อนครบวำระ	 
฿หຌคณะกรรมกำรกองทุนประกอบดຌวยกรรมกำรทำทีไหลืออยู
	 ปຓนขຌอก�ำหนดวำระกรรมกำรตำมขຌอ	 แโ	 ิโี	 ิใี	 ิไี	 ิ5ี	 ิๆี	 ละ	 ิ็ี	 มีวำระอยู฿นต�ำหนงเดຌ
ครำวละ	 ไ	ป	 นับตัๅงตวันทีไออกค�ำสัไงตงตัๅง	 มืไอวำระครบ	 ไ	ป	 ยังเมเดຌมีกำรคัดลือกกรรมกำรชุ฿หม	 
฿หຌกรรมกำรชุดดิมปฏิบัติหนຌำทีไตอเปเดຌ	 จนกวำกรรมกำรทีไเดຌรับกำรคัดลือกชุด฿หมขຌำมำรับหนຌำทีไ 
ตตຌองเมกิน	้เ	วัน	นับจำกวันทีไกรรมกำรพຌนจำกต�ำหนง		
	 กรณีกรรมกำรตำมขຌอ	 แโ	 ิโี	 ิใี	 ิไี	 ิ5ี	 ิๆี	 ละ	 ิ็ี	 พຌนจำกต�ำหนงกอนครบวำระ	 
฿หຌด�ำนินกำรคัดลือกกรรมกำรประภทดียวกันทนภำย฿น	 ใเ	 วัน	 นับจำกวันทีไต�ำหนงกรรมกำรนัๅน
วำงลง	 ดยปຓนเปตำมหลักกณฑ์ประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 รืไอง	 หลักกณฑ์กำร
คัดลือกกรรมกำร฿นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 พ.ศ.	 โ5ๆแ	
ละผูຌเดຌรับกำรคัดลือกอยู฿นต�ำหนงทำกับวำระทีไหลือของกรรมกำรซึไงตนทน	ยกวຌนกรณีวำระของ
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กรรมกำรทีไพຌนจำกต�ำหนงกอนครบวำระหลืออยูเมถึง	 ้เ	 วัน	 จะเมด�ำนินกำรคัดลือกหรือตงตัๅง
กรรมกำรทนต�ำหนงทีไวำงลงกใเดຌ	ละ฿หຌคณะกรรมกำรกองทุนประกอบดຌวยกรรมกำรทำทีไหลืออยู
	 กรณีกรรมกำรทีไสภำมอบหมำยปຓนกรรมกำรกองทุน	ิ ตำมขຌอ	แโ	ิ ใีี	วำงลง	ดยเม฿ชหตุพຌนจำก
ต�ำหนงกอนครบวำระ	คณะกรรมกำรกองทุนจะประกอบดຌวยกรรมกำรทำทีไมีอยู
	 ขຌอ	แไ	กรรมกำรตำมขຌอ	แโ	วรรคหนึไง	ิโี	ิใี	ิไี	ิ5ี	ิๆี	ละ	ิ็ี	นอกจำกกำรพຌนจำกต�ำหนง
ตำมวำระลຌว	฿หຌพຌนจำกต�ำหนง	฿นกรณีดังตอเปนีๅ
	 ิแี	ตำย
	 ิโี	ลำออก
	 ิใี	ยຌำยเปด�ำรงต�ำหนงหรือเปประกอบอำชีพ฿นทຌองถิไนหรือพืๅนทีไอืไน
	 ิไี	ปຓนคนเรຌควำมสำมำรถหรือสมือนเรຌควำมสำมำรถ
	 ิ5ี	ปຓนบุคคลลຌมละลำย
	 ิๆี	 เดຌรับทษจ�ำคุกดยค�ำพิพำกษำถึงทีไสุด฿หຌจ�ำคุก	 วຌนตทษส�ำหรับควำมผิดทีไเดຌกระท�ำ 
ดยประมำทหรือควำมผิดลหุทษ
	 ิ็ี	 พຌนจำกควำมปຓนสมำชิกภำพของสภำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	 อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ�ำหมูบຌำน	 ผูຌทนศูนย์ประสำนงำนหลักประกันสุขภำพประชำชน	 หรือหนวยรับรืไองรຌองรียนอิสระ 
฿นทຌองถิไน	
	 ิ่ี	ขำดประชุมสำมครัๅงติดตอกันดยเมมีหตุอันสมควร	
 ปຓนขຌอก�ำหนดกรณีกรรมกำรตำมขຌอ	แโ	 ิโี	 ิใี	 ิไี	 ิ5ี	 ิๆี	ละ	 ิ็ี	นอกจำกพຌนจำกต�ำหนง 
ตำมวำระ	ไ	ปลຌว	จะพຌนจำกต�ำหนงกอนครบวำระเดຌอีก	่	กรณีดังกลำวขຌำงตຌน	
	 ขຌอ	แ5	กำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุนตຌองมีกรรมกำรมำประชุมเมนຌอยกวำกึไงหนึไงของจ�ำนวน
กรรมกำรทัๅงหมด	จึงจะปຓนองค์ประชุม	
	 ฿หຌประธำนกรรมกำรปຓนประธำน฿นทีไประชุม	ถຌำประธำนกรรมกำรเมมำประชุมหรือเมอำจปฏิบัติ
หนຌำทีไเดຌ	฿หຌกรรมกำรทีไมำประชุมลือกกรรมกำรคนหนึไงปຓนประธำน฿นทีไประชุม
 ปຓนขຌอก�ำหนดองค์ประชุมของคณะกรรมกำรกองทุน	 ตຌองมีกรรมกำรมำประชุมเมนຌอยกวำ
กึไงหนึไงของจ�ำนวนกรรมกำรทัๅงหมด	 กรณีประธำนกรรมกำรเมมำประชุมหรือเมอำจปฏิบัติหนຌำทีไเดຌ 
฿หຌกรรมกำรทีไมำประชุมลือกกรรมกำรคนหนึไงปຓนประธำน฿นทีไประชุม
	 ขຌอ	แๆ	คณะกรรมกำรกองทุนมีอ�ำนำจหนຌำทีไ	ดังตอเปนีๅ
	 ิแี	พิจำรณำอนุมัติผนกำรงินประจ�ำปของกองทุนหลักประกันสุขภำพ
	 ิโี	พิจำรณำอนุมัติครงกำร	หรือกิจกรรม	฿หຌปຓนเปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนตำมขຌอ	แเ
	 ิใี	 ออกระบียบทีไจ�ำปຓนพืไอประสิทธิภำพ฿นกำรบริหำรกองทุน	 ทัๅงนีๅ	 ตຌองเมขัดหรือยຌงกับ
ประกำศนีๅ
	 ิไี	 สนับสนุน฿หຌบุคคล฿นทຌองถิไนสำมำรถขຌำถึงบริกำรสำธำรณสุขทัๅงทีไบຌำน	 ฿นชุมชน	หรือหนวย
บริกำร	เดຌอยำงทัไวถึงละมีประสิทธิภำพ
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	 ิ5ี	 ฿หຌค�ำนะน�ำ฿นกำรจัดท�ำขຌอมูลละครงกำร	 หรือกิจกรรมทีไกีไยวกับงำนสำธำรณสุขของ 
กลุมปງำหมำย	กหนวยงำน	องค์กรหรือกลุมประชำชน	ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
	 ิๆี	 พิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบรำยงำนผลกำรด�ำนินงำน	 รำยงำนกำรรับงิน	 กำรจำยงิน	 ละ 
งินคงหลือของกองทุนหลักประกันสุขภำพ
	 ปຓนขຌอก�ำหนดอ�ำนำจหนຌำทีไของคณะกรรมกำรกองทุน	 ฿นกำรพิจำรณำอนุมัติผนกำรงินประจ�ำป 
ครงกำร	 หรือกิจกรรม฿หຌปຓนเปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	 ตำมขຌอ	 แเ	 ออกระบียบทีไจ�ำปຓนพืไอ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรกองทุนฯ	 รวมทัๅง฿หຌค�ำนะ฿นกำรจัดท�ำขຌอมูลละครงกำร	 หรือกิจกรรม 

ทีไกีไยวกับงำนสำธำรณสุข	ละ฿หຌควำมหในชอบรำยงำนผลกำรด�ำนินงำน	รำยงำนกำรับงิน	กำรจำยงิน	 
ละงินคงหลือของกองทุนฯ	ตำมขຌอ	แๆ	ิแี	ถึง	ิๆี	฿นประกำศนีๅ
	 ขຌอ	แ็	คณะกรรมกำรกองทุนมีอ�ำนำจตงตัๅงคณะอนุกรรมกำร	หรือคณะท�ำงำน	พืไอปฏิบัติหนຌำทีไ
ตำมประกำศนีๅ	หรือตำมทีไคณะกรรมกำรกองทุนมอบหมำย
 ปຓนขຌอก�ำหนดอ�ำนำจของคณะกรรมกำรกองทุน฿นกำรตงตัๅงคณะอนุกรรมกำร	 หรือคณะท�ำงำน	
พืไอปฏิบัติหนຌำทีไตำมประกำศนีๅ
	 ขຌอ	แ่	฿หຌคณะกรรมกำรกองทุนตงตัๅงคณะอนุกรรมกำรชุดหนึไงชืไอ	คณะอนุกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดบริกำรดูลระยะยำวส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	ประกอบดຌวย	
	 ิแี	 ผูຌบริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหรือผูຌบริหำรอืไน		 ปຓนประธำนอนุกรรมกำร
	 	 ทีไผูຌบริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมอบหมำย
	 ิโี	 ผูຌทนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพจ�ำนวนสองคน			 ปຓนอนุกรรมกำร
	 ิใี	 หัวหนຌำหนวยบริกำรประจ�ำทีไจัดบริกำรสำธำรณสุข฿นทຌองถิไน	 ปຓนอนุกรรมกำร
	 	 หรือผูຌทน
	 ิไี	 สำธำรณสุขอ�ำภอหรือผูຌทน	 	 	 	 	 ปຓนอนุกรรมกำร
	 ิ5ี	 หัวหนຌำหนวยบริกำรปฐมภูมิทีไจัดบริกำรสำธำรณสุข	 	 ปຓนอนุกรรมกำร
	 	 ฿นทຌองถิไน
	 ิๆี	 ผูຌจัดกำรกำรดูลระยะยำวดຌำนสำธำรณสุข	 	 	 ปຓนอนุกรรมกำร
	 ิ็ี	 ผูຌชวยหลือดูลผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	 	 	 	 ปຓนอนุกรรมกำร
	 ิ่ี	 ปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน		 	 	 	 ปຓนอนุกรรมกำร	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ละลขำนุกำร
	 ิ้ี	 จຌำหนຌำทีไอืไนทีไผูຌบริหำรสูงสุด	 	 	 	 	 ปຓนอนุกรรมกำร
	 	 ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมอบหมำย	 	 	 ละผูຌชวยลขำนุกำร
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌองค์ประกอบของคณะคณะอนุกรรมกำร	 LTC	 ประกอบดຌวยอนุกรรมกำร	 
รวม	้	คน	ซึไงกำรตงตัๅงปຓนเปตำมอ�ำนำจของคณะกรรมกำรกองทุนตำมขຌอ	แ็ 
	 ขຌอ	 แ้	 คณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรดูลระยะยำวส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	 
มีอ�ำนำจหนຌำทีไ	 พิจำรณำอนุมัติครงกำร	 ผนกำรดูลรำยบุคคล	 รวมถึงคำ฿ชຌจำยตำมผนกำรดูล 

รำยบุคคลส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	 ของศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุ฿นชุมชน	 หนวยบริกำร	
หรือสถำนบริกำร	
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	 ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุ฿นชุมชน	 ตำมวรรคหนึไง฿หຌปຓนเปตำมหลักกณฑ์ทีไส�ำนักงำน
ก�ำหนด
	 ปຓนขຌอก�ำหนดอ�ำนำจหนຌำทีไของคณะอนุกรรมกำร	LTC	 ฿นกำรพิจำรณำอนุมัติครงกำร	ผนกำร
ดูลรำยบุคคล	 ิCare	 planี	 ละคำ฿ชຌจำยตำมผนกำรดูลรำยบุคคลส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	 
ของศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุ฿นชุมชน	หนวยบริกำร	หรือสถำนบริกำร		ซึไงคุณลักษณะของศูนย์ฯ	
ปຓนเปตำมประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 รืไอง	 หลักกณฑ์กำรสนับสนุนละสงสริม
ศูนย์พัฒนำละฟຕนฟูคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุละคนพิกำร	พ.ศ.	โ5ๆเ		ิภำคผนวก	แ	หนຌำทีไ	แเโูแเใี
	 ขຌอ	 โเ	 กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรดูลระยะยำวส�ำหรับผูຌสูงอำยุ 
ทีไมีภำวะพึไงพิง	คณะอนุกรรมกำร	คณะท�ำงำน	ทีไคณะกรรมกำรกองทุนตงตัๅง	฿หຌน�ำขຌอ	แ5	มำบังคับ฿ชຌ 
ดยอนุลม
 ปຓนขຌอก�ำหนดองค์ประชุม	 ละกำรประชุม	 ของคณะอนุกรรมกำร	 LTC	 คณะอนุกรรมกำร 
คณะท�ำงำนทีไคณะกรรมกำรกองทุนตงตัๅง	฿หຌน�ำขຌอ	แ5	มำบังคับ฿ชຌ
	 ขຌอ	 โแ	 ฿หຌกรรมกำร	 ทีไปรึกษำ	 อนุกรรมกำร	 ละคณะท�ำงำน	 เดຌรับคำตอบทน฿นกำรประชุม 

คำ฿ชຌจำย฿นกำรดินทำง	ละคำ฿ชຌจำยอืไน
	 ฿หຌบุคคลภำยนอก	 ละจຌำหนຌำทีไหรือลูกจຌำงขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไรับกำรตงตัๅง 
฿หຌปฏิบัติหนຌำทีไกีไยวกับกำรด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ	 ทีไขຌำรวมประชุม 

มีสิทธิเดຌรับคำตอบทน฿นกำรประชุม	ทัๅงนีๅ	ตຌองเมกินวงงินของขຌอ	แเ	ิไี	
	 คำ฿ชຌจำยตำมวรรคหนึไง	ละวรรคสอง฿หຌปຓนเปตำมอกสำรหมำยลข	แ	นบทຌำยประกำศนีๅ
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌกรรมกำร	 ทีไปรึกษำ	 อนุกรรมกำร	 ละคณะท�ำงำน	 เดຌรับคำตอบทน฿นกำร
ประชุม	คำ฿ชຌจำย฿นกำรดินทำง	ละคำ฿ชຌจำยอืไน	ตำมอกสำรหมำยลข	แ	นบทຌำยประกำศนีๅ	รวมถึง 
฿หຌบุคคลภำยนอกละจຌำหนຌำทีไหรือลูกจຌำงของ	 อปท.	 ทีไรับกำรตงตัๅง฿หຌปฏิบัติหนຌำทีไของกองทุนฯ 

ทีไขຌำรวมประชุม	มีสิทธิเดຌรับคำตอบทน฿นกำรประชุมดຌวย	ตตຌองเมกินวงงินตำมขຌอ	แเ	ิไี
	 ขຌอ	 โโ	 พืไอ฿หຌกองทุนหลักประกันสุขภำพมีกำรพัฒนำอยำงยัไงยืนละมีกำรด�ำนินงำนทีไมี
ประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน	 ฿หຌส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติขต	ประสำนกับทຌองถิไนจังหวัด฿นกำร
ติดตำม	ก�ำกับ	ประมินผล ละสงสริมสนับสนุนกำรด�ำนินงำนของกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นพืๅนทีไ
ทีไรับผิดชอบ฿หຌมีประสิทธิภำพอยำงตอนืไอง	ละรำยงำน฿หຌส�ำนักงำนทรำบ
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติขต	 ประสำนกับทຌองถิไนจังหวัด฿นกำร 
ติดตำม	 ก�ำกับ	 ประมินผล	 ละสงสริมสนับสนุนกำรด�ำนินงำนของกองทุนฯ	 ฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 

พืไอ฿หຌมีประสิทธิภำพอยำงตอนืไอง	ละรำยงำน฿หຌส�ำนักงำนทรำบ	ดย฿หຌหนวยงำนทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม 

฿นกำรประสำนงำน	 ติดตำม	 ประมินผล	 ละสงสริมสนับสนุนกำรด�ำนินงำนกองทุนฯ	 สวนกำรก�ำกับ 

อำจกระท�ำเดຌตำมขัๅนตอนกำรสัไงกำรตำมระบียบวิธปฏิบัติของหนวยงำนนัๅน	โ	
	 ขຌอ	 โใ	 องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿ดมีงินกองทุนหลักประกันสุขภำพคงหลือมำกกวำสองทำ 
ของรำยรับของกองทุนหลักประกันสุขภำพตำมขຌอ	็ 	วรรคหนึไง	ของปงบประมำณทีไผำนมำ	ส�ำนักงำนอำจ
งดกำรจัดสรรงินจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพหงชำติตำมขຌอ	็	ิแี	ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

งดกำรสมทบงินตำมขຌอ	็	ิโี	ของปงบประมำณนัๅน
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	 กำรด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นปงบประมำณนัๅน	 กรณีคำ฿ชຌจำย 
พืไอกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนหลักประกันสุขภำพตำมขຌอ	แเ	ิไี	฿หຌสนับสนุนคำ฿ชຌจำยเดຌเมกินวงงิน 

ของปงบประมำณทีไผำนมำ	
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿นกรณี	 อปท.	 มีงินกองทุนฯ	 คงหลือมำกกวำ	 โ	 ทำของรำยรับกองทุนฯ	 
ของปงบประมำณทีไผำนมำ	 ดยส�ำนักงำนอำจงดกำรจัดสรรงินจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 
ละอปท.	 งดกำรสมทบงินของปงบประมำณนัๅนเดຌ	 ซึไงกำรด�ำนินละบริหำรจัดกำรกองทุนฯ 

ตำมขຌอ	แเ	ิไี	฿หຌสำมำรถสนับสนุนคำ฿ชຌจำยเดຌเมกินวงงินของปทีไผำนมำ
	 ตัวอยำงชน	 อบต.	 ก	 มีงินคงหลือมืไอสิๅนปงบประมำณ	โ5ๆแ	 จ�ำนวน	 ใเเุเเเ	 บำท	 ละ฿น
ปงบประมำณ	โ5ๆแ	 เดຌรับงินจัดสรรจำก	สปสช.	 รวมกับงินสมทบของ	อปท.	จ�ำนวน	แเเุเเเ	บำท	 
มืไอค�ำนวณลຌวสรุปวำมีงินหลือ	ใ	ทำ	ดังนัๅน	฿นปงบประมำณ	โ5ๆโ	อบต.	ก	จะเมเดຌรับงินจัดสรรละ
เมตຌองสมทบงิน	ดยกำรด�ำนินงำน฿นปงบประมำณ	โ5ๆโ	฿หຌ฿ชຌงินกองทุนฯ	ทีไคงหลือมำจำกป	โ5ๆแ	 
สวนคำ฿ชຌจำย฿นกำรด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรตำมขຌอ	 แเ	 ิไี	 ฿หຌ฿ชຌทำกับวงงินตำมขຌอ	 แเ	 ิไี 
ทีไค�ำนวณเดຌ฿นป	โ5ๆแ	ซึไงกใคือ	แ5ุเเเ	บำท
	 ขຌอ	 โไ	 ฿หຌงินกองทุนหลักประกันสุขภำพคณะกรรมกำรกองทุน	 คณะอนุกรรมกำร	 คณะท�ำงำน	
นวทำงปฏิบัติ	 ละกำรด�ำนินงำนตำง	 โ	 ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 
รืไอง	 กำรก�ำหนดหลักกณฑ์พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำร
กองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 พ.ศ.	 โ55็	 ละทีไกຌเขพิไมติม	 ปຓนงินกองทุน
หลักประกันสุขภำพปຓนคณะกรรมกำรกองทุน	 คณะอนุกรรมกำร	 คณะท�ำงำน	 ปຓนนวทำงปฏิบัติละ
กำรด�ำนินงำนตอนืไองตำมประกำศนีๅ	
	 ฿หຌกรรมกำรกองทุน	 อนุกรรมกำร	 ละคณะท�ำงำนตำมวรรคหนึไง	 อยู฿นต�ำหนงตอเปเดຌเมกิน
กຌำสิบวันนับจำกวันทีไประกำศนีๅ฿ชຌบังคับ	 ละ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด�ำนินกำรพืไอ฿หຌเดຌมำซึไง
กรรมกำรตำมขຌอ	แโ	ตอเป	
	 ฿นปงบประมำณ	โ5ๆโ	 ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนสบทบงิน฿นอัตรำตำมขຌอ	 ๆ	 หงประกำศ
คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพหงชำติ	รืไอง	กำรก�ำหนดหลักกณฑ์พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครอง 
สวนทຌองถิไน	 ด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ 
พ.ศ.	 โ55็	 ละ฿หຌถือวำขຌอก�ำหนดของประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 รืไอง 
กำรก�ำหนดหลักกณฑ์พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	ด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 พ.ศ.	 โ55็	 ฿นสวนทีไกีไยวกับกำรสมทบงิน	 ยังคงมีผล
฿ชຌบังคับเดຌตอเปละตัๅงตปงบประมำณ	 โ5ๆใ	 ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนสบทบงินขຌำกองทุน 

หลักประกันสุขภำพ฿นอัตรำตำมขຌอ	่
	 ปຓนขຌอก�ำหนดพืไอ฿หຌกำรด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	 มีควำมตอนืไอง	 ยกวຌน 

กำรสมทบงบของ	อปท.	ฉพำะปงบประมำณ	โ5ๆโ	จะ฿ชຌขຌอก�ำหนดตำมขຌอ	ๆ	หงประกำศฯ	พ.ศ.	โ55็	
ละจะ฿ชຌขຌอก�ำหนดตำมขຌอ	่	หงประกำศฯ	พ.ศ.	โ5ๆแ	มำบังคับ฿ชຌ฿นปงบประมำณ	โ5ๆใ	ปຓนตຌนเป
	 ขຌอ	โ5	กำรด�ำนินงำน฿ดตำมประกำศนีๅ	หำกยังเมมี	กฎ	ระบียบ	ประกำศ	หรือหลักกณฑ์ทีไจะ 
ก�ำหนดขึๅนตำมประกำศนีๅ	 ฿หຌ฿ชຌ	 กฎ	 ระบียบ	 ประกำศ	หรือหลักกณฑ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
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บังคับ฿ชຌดยอนุลม
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌน�ำกฎ	 ระบียบ	 ประกำศ	 หรือหลักกณฑ์ของ	 อปท.	 มำบังคับ฿ชຌดยอนุลม	 
฿นกรณีทีไประกำศนีๅเมเมมี	กฎ	ระบียบ	ประกำศ	หรือหลักกณฑ์ทีไจะก�ำหนดขึๅน	
	 ขຌอ	 โๆ	 ฿หຌลขำธิกำรส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 ปຓนผูຌรักษำกำรตำมประกำศนีๅ	 
ละ฿หຌมีอ�ำนำจวินิจฉัยชีๅขำดปัญหำกีไยวกับกำรปฏิบัติตำมประกำศนีๅ
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌลขำธิกำรส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 ปຓนผูຌรักษำกำร	 ละมีอ�ำนำจ
วินิจฉัยชีๅขำดปัญหำกีไยวกับกำรปฏิบัติตำมประกำศนีๅ	

อกสารหมายลข แ นบทຌายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพหงชาติ
รืไอง	หลักกณฑ์พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำร

ระบบหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	พ.ศ.	โ5ๆแ
หมวด แ

การรับงิน การกใบรักษางิน การจายงิน การจัดท�าบัญชีละรายงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แ. การรับงิน ละการกใบรักษางินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	 แ.แ	บรรดำงินรำยรับขຌำกองทุนหลักประกันสุขภำพตำมขຌอ	็ 	วรรคหนึไง	฿หຌน�ำสงขຌำบัญชีกองทุน
หลักประกันสุขภำพทีไปຂดบัญชี	กับธนำคำรพืไอกำรกษตรละสหกรณ์กำรกษตร	ิธ.ก.ส.ี	ประภทบัญชี
งินฝำกออมทรัพย์	 ดย฿ชຌชืไอบัญชีวำ	 กองทุนหลักประกันสุขภำพ...	 ิระบุชืไอองค์กรปกครอง 
สวนทຌองถิไนี	
	 ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไเดຌรับงินตำมขຌอ	็	วรรคสอง	ปຂดบัญชีกับธนำคำรพืไอกำรกษตร
ละสหกรณ์กำรกษตร	 ประภทบัญชีงินฝำกออมทรัพย์	 ดย฿ชຌชืไอบัญชีวำ	 กองทุนหลักประกัน
สุขภำพ...	ิระบุชืไอองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนี	พืไอกำรดูลผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	ยกออกจำกบัญชี
กองทุนหลักประกันสุขภำพตำมวรรคหนึไง
	 กรณีทีไมีควำมจ�ำปຓนเมอำจปຂดบัญชีกับธนำคำรพืไอกำรกษตรละสหกรณ์กำรกษตรตำมวรรค
หนึไงละวรรคสองเดຌ	 ฿หຌปຂดบัญชีกับธนำคำรของรัฐอืไนเดຌ	 ดย฿หຌปຓนเปตำมขຌอตกลงระหวำงองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนกับส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	
	 ทัๅงนีๅ	 บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภำพทีไเดຌปຂดบัญชีเวຌลຌวกอนประกำศนีๅ฿ชຌบังคับ	 ฿หຌถือวำปຓน
บัญชีงินฝำกตำมวรรคหนึไงละวรรคสองลຌวตกรณี
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌ	 อปท.	 ตຌองน�ำสงขຌำบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภำพทีไ	 อปท.	 ปຂดบัญชีกับ
ธนำคำรพืไอกำรกษตรละสหกรณ์กำรกษตร	ิธ.ก.ส.ี	ประภทบัญชีงินฝำกออมทรัพย์	ดย฿ชຌชืไอบัญชี
วำ	กองทุนหลักประกันสุขภำพ...	ิชืไอทศบำล.....	หรือ	อบต.	.....ี		ละหำก	อปท.	ขຌำรวมด�ำนินงำน
กองทุนฯ	เดຌรับงินพิไม฿นสวนคำบริกำร	LTC		฿หຌปຂดบัญชีกับธนำคำร	ธ.ก.ส.	ประภทบัญชีงินฝำกออม
ทรัพย์	 ดย฿ชຌชืไอบัญชีวำ	 กองทุนหลักประกันสุขภำพ...	 ิชืไอทศบำล.....	 หรือ	อบต.	 .....ี	 พืไอกำรดูล 

ผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	ยกออกจำกบัญชีกองทุนฯ 
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	 ฿นกรณีทีไ	 อปท.	 เมสำมำรถปຂดบัญชีกับธนำคำร	 ธ.ก.ส.	 เดຌ	 ฿หຌปຂดบัญชีกับธนำคำรของรัฐอืไนเดຌ	
ดย฿หຌปຓนเปตำมขຌอตกลงระหวำง	อปท.	กับ	สปสช.	
	 ทัๅงนีๅ	 บัญชีกองทุนฯ	 ทีไเดຌปຂดบัญชีเวຌลຌวกอนประกำศนีๅ฿ชຌบังคับ	 ฿หຌถือวำปຓนบัญชีงินฝำก 

ตำมขຌอ	แ.แ
	 แ.โ	กำรรับงินขຌำกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿หຌรับปຓน	งินสด	ชใค	ตั็วลกงิน	หรือธนำณัติกใเดຌ	 
ละ฿หຌออก฿บสรใจรับงิน฿นนำมของกองทุนหลักประกันสุขภำพ	 ตำมบบทีไส�ำนักงำนก�ำหนด	 ฿หຌก 
ผูຌช�ำระงินทุกครัๅง	 วຌนตกำรรับงินทีไเดຌรับกำรจัดสรรตละปจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	
ตำมทีไคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพหงชำติก�ำหนด	 ดย฿หຌ฿ชຌหลักฐำนกำรอนงินผำนทำงธนำคำร
ปຓนหลักฐำนอຌำงอิง฿นกำรบันทึกบัญชีรำยรับ
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌรับงินขຌำกองทุนฯ	 ละ฿หຌออก฿บสรใจรับงิน฿นนำมของกองทุนหลักประกัน
สุขภำพ....ิชืไอทศบำล...	 หรือ	 อบต.	 ...ี	 ตำมบบทีไ	 สปสช.	 ก�ำหนด	 ฿หຌกผูຌช�ำระงินทุกครัๅง	 ยกวຌน 

กำรรับงินทีไเดຌรับกำรจัดสรรตละปจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 ฿หຌ฿ชຌหลักฐำนกำรอนงิน
ผำนทำงธนำคำรปຓนหลักฐำนอຌำงอิง฿นกำรบันทึกบัญชีรำยรับ
	 แ.ใ	 งินสดทีไกองทุนหลักประกันสุขภำพเดຌรับเวຌ	 ฿หຌน�ำฝำกขຌำบัญชีตำม	 แ.แ	 ภำย฿นวันทีไเดຌรับ
งิน	หำกเมสำมำรถน�ำงินดังกลำวฝำกขຌำบัญชีเดຌทัน	฿หຌพนักงำนสวนทຌองถิไนทีไผูຌบริหำรสูงสุดมอบหมำย	 
น�ำงินสดจ�ำนวนดังกลำวกใบรวมเวຌ฿นซองหรือหีบหอ	 ระบุงินกองทุนหลักประกันสุขภำพ	 จ�ำนวนงิน	
ปຂดผนึก	 ลงลำยมือชืไอผูຌรับผิดชอบ	 ละน�ำฝำกเวຌทีไตูຌนิรภัยหรือสถำนทีไกใบรักษำงินขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน	ลຌว฿หຌน�ำฝำกขຌำบัญชี฿นวันท�ำกำรถัดเป
 ปຓนขຌอก�ำหนดงินสดทีไจะรับขຌำกองทุนฯ	 ฿หຌน�ำฝำกขຌำบัญชีตำมขຌอ	 แ.แ	 ภำย฿นวันทีไรับงิน	 
หำกน�ำฝำกเมเดຌ	฿หຌบรรจุซองหรือหีบหอ	ระบุชืไอ	จ�ำนวนงิน	฿หຌชัดจน	ปຂดผนึก	ลงลำยมือชืไอจຌำหนຌำทีไ
ทีไเดຌรับมอบหมำย฿หຌรับผิดชอบ฿หຌชัดจน	กใบเวຌ฿นตูຌนิรภัยหรือสถำนทีไกใบรักษำงิน	ลຌวน�ำฝำกขຌำบัญชี
กองทุนฯ	฿นวันท�ำกำรถัดเปทันที
	 แ.ไ	 กำรสมทบงินจำกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	 ฿หຌด�ำนินกำรดยรใวมืไอริไมตຌนปงบประมำณ	 
กรณีมีควำมจ�ำปຓน	฿หຌสมทบเดຌเมกินปงบประมำณทีไส�ำนักงำนจำยงินสนับสนุน
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌ	 อปท.	 รงรัดกำรอนงินสมทบขຌำกองทุนฯ	 ดยรใว	 มืไอริไมปงบประมำณ 

หำกมีกรณีจ�ำปຓนกใอำจชะลอเดຌตตຌองเมกินปงบประมำณทีไ	สปสช.	จำยงินสนับสนุน
โ. การจายงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	 โ.แ	 กำรจำยงินกองทุนหลักประกันสุขภำพ	 ตำมขຌอ	 ็	 วรรคหนึไง	 ละวรรคสองลຌวตกรณี	 
฿หຌผูຌบริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	 สัไงจำยเดຌตำมวัตถุประสงค์ของงินกองทุนหลักประกัน
สุขภำพนัๅน	 โ	 ทัๅงนีๅ	 ภำย฿ตຌครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ทีไคณะกรรมกำรกองทุน	 หรือคณะอนุกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดบริกำรดูลระยะยำวส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิงอนุมัติ	ลຌวตกรณี
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌผูຌบริหำรสูงสุดของ	 อปท.	 ปຓนผูຌสัไงจำยตำมวัตถุประสงค์กำร฿ชຌจำยงินกองทุนฯ	
ภำย฿ตຌครงกำร	หรือกิจกรรม	ทีไคณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ	หรือทีไคณะอนุกรรมกำร	LTC	อนุมัติ
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	 โ.โ	วิธีกำรจำยงินกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿หຌจำยเดຌ	ดังตอเปนีๅ
	 	 โ.โ.แ	จำยปຓนชใคขีดครอมหรือตั็วลกงินหรือธนำณัติ
	 	 โ.โ.โ	จำยทำงธนำคำร
	 	 โ.โ.ใ	จำยทำงอืไนตำมทีไคณะกรรมกำรกองทุนก�ำหนด
	 ปຓนขຌอก�ำหนดวิธีกำรจำยงินกองทุนฯ	 ซึไงจะจำยปຓนชใค/ต็ัวลกงิน/ธนำนัติ	 หรือจำยทำง
ธนำคำร	หรือจำยตำมทีไคณะกรรมกำรกองทุนก�ำหนด	กใเดຌ
	 โ.ใ	 ฿หຌผูຌบริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหรือรองผูຌบริหำรสูงสุดทีไผูຌบริหำรสูงสุด
มอบหมำยหรือปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน	 คน฿ดคนหนึไง	 ลงนำมรวมกับพนักงำนสวนทຌองถิไน 

คน฿ดคนหนึไงทีไผูຌบริหำรสูงสุดมอบหมำยเวຌจ�ำนวนสองคน	 รวมปຓนผูຌลงนำมสองคน	 ปຓนผูຌบิกงินจำก
บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภำพตำมครงกำรหรือกิจกรรมทีไเดຌรับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกองทุนหรือ
คณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรดูลระยะยำวส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	ลຌวตกรณี
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌมีผูຌลงนำมบิกงินจำกบัญชีกองทุนฯ	จ�ำนวน	โ	คน	ลงนำมรวมกัน	คือ	
	 คนทีไ	 แ	 เดຌก	 ผูຌบริหำรสูงสุดของ	 อปท.	 หรือรองผูຌบริหำรสูงสุดทีไผูຌบริหำรสูงสุดของ	 อปท. 
มอบหมำย	หรือปลัด	อปท.	คน฿ดคนหนึไง
	 คนทีไ	โ	เดຌก	พนักงำนสวนทຌองถิไน	คน฿ดคนหนึไง	ทีไผูຌบริหำรสูงสุดมอบหมำยเวຌ	โ	คน	ิผูຌบริหำร 
สูงสุดของ	 อปท.	 ควรมีค�ำสัไงตงตัๅงพนักงำนสวนทຌองถิไน	 ปຓนผูຌรับผิดชอบ฿นกำรด�ำนินกำรบิกงิน 

กองทุนฯ	นีๅดຌวยี
	 โ.ไ	 กำรจำย฿หຌผูຌมีสิทธิรับงินทีไปຓนหนวยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หนวยงำนสำธำรณสุข	 หรือ 

หนวยงำนอืไน	 ฿หຌหัวหนຌำของหนวยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หนวยงำนสำธำรณสุข	 หรือหนวยงำนอืไนนัๅน	 
ปຓนผูຌรับงินหำกเมสำมำรถมำรับงินเดຌดຌวยตนอง	 จะมอบอ�ำนำจ฿หຌผูຌอืไนปຓนผูຌรับงินทนกใ฿หຌกระท�ำเดຌ	 
ทัๅงนีๅตຌองมีหนังสือมอบอ�ำนำจทีไชัดจน
	 ปຓนขຌอก�ำหนดกำรจำยงินกองทุนฯ	 กรณีผูຌมีสิทธิรับงินปຓนหนวยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หนวย
งำนสำธำรณสุข	หรือหนวยงำนอืไน	฿หຌหัวหนຌำหนวยงำนนัๅน	โ	ปຓนผูຌรับงิน฿นนำมของหนวยงำน	ตหำก 

เมสำมำรถรับงินเดຌดຌวยตนอง	฿หຌมีหนังสือมอบอ�ำนำจ฿หຌผูຌอืไนมำรับงินทนเดຌ	
	 โ.5	 กำรจำย฿หຌผูຌมีสิทธิรับงินทีไปຓนองค์กรหรือกลุมประชำชน	 ฿หຌผูຌทนทีไเดຌรับมอบหมำย 

จำกองค์กรหรือกลุมประชำชน	เมนຌอยกวำสองคนขึๅนเปปຓนผูຌรับงิน
	 ปຓนขຌอก�ำหนดกำรจำยงินกองทุนฯ	 กรณีผูຌมีสิทธิรับงินปຓนองค์กรหรือกลุมประชำชน	 จะตຌองมี
กำรมอบหมำยผูຌทนจ�ำนวน	โ	คน	ขึๅนเป	ปຓนผูຌรับงิน฿นนำมขององค์กรหรือกลุมประชำชนนัๅน	โ	
	 โ.ๆ	 กำรจำยงินกองทุนหลักประกันสุขภำพตຌองมีหลักฐำนกำรจำยปຓน฿บสรใจรับงิน	 ฿บส�ำคัญ
รับงิน	ตำมบบทีไส�ำนักงำนก�ำหนด	หรือหลักฐำนกำรน�ำงินขຌำบัญชีงินฝำกธนำคำรของผูຌมีสิทธิรับงิน	 
หรือหลักฐำนกำรรับงินอยำงอืไน	ตำมทีไคณะกรรมกำรกองทุนก�ำหนด	กใบเวຌพืไอกำรตรวจสอบ
	 ปຓนขຌอก�ำหนดกำรจำยงินกองทุนฯ	 ตຌองมีหลักฐำนกำรจำยงิน	 ละ	 อปท.	 ตຌองกใบหลักฐำน 

กำรจำยงินนัๅนเวຌพืไอกำรตรวจสอบดຌวย	ิภำคผนวก	ใ	หนຌำทีไ	แใโ	ละ	แใใี
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ใ. การจัดท�าบัญชีละรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	 ใ.แ	กำรบันทึกบัญชี	฿หຌบันทึกตำมรูปบบทีไส�ำนักงำนก�ำหนด	
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌกำรบันทึกบัญชีปຓนเปตำมรูปบบทีไ	สปสช.	ก�ำหนด	ิรำยละอียด฿นบททีไ	็ี
	 ใ.โ	รอบระยะวลำบัญชี฿หຌถือตำมปงบประมำณ	กรณีองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไขຌำรวมด�ำนิน
งำนละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 ระหวำงรอบระยะวลำบัญช	ี
฿หຌริไมระบบบัญชี	 ณ	 วันทีไเดຌรับงินปຓนครัๅงรกจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 หรือองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน	
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌรอบระยะวลำบัญชีถือตำมปงบประมำณ	 ยกวຌน	 อปท.	 ทีไขຌำรวมด�ำนินงำนฯ	
ระหวำงรอบระยะวลำบัญชี	 ฿หຌริไมระบบบัญชี	 ณ	 วันทีไเดຌรับงินปຓนครัๅงรกจำกกองทุน	 สปสช.	 หรือ	
อปท.	
	 ใ.ใ	 ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำนินงำน	 รำยงำนกำรรับงิน	 กำรจำยงิน 

ละงินคงหลือดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์สำรสนทศหรือระบบอืไน	 ละจัดสงรำยงำนผลกำรด�ำนินงำน	
รำยงำนกำรรับงิน	กำรจำยงิน	ละงินคงหลือของกองทุนหลักประกันสุขภำพทีไผำนควำมหในชอบจำก
คณะกรรมกำรกองทุนลຌว	฿หຌส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติขต	ทุกเตรมำส	ดย฿หຌจัดสงภำย฿น
สำมสิบวันนับจำกวันสิๅนเตรมำส	ตำมรูปบบทีไส�ำนักงำนก�ำหนด	
	 ภำย฿นดือนธันวำคมของทุกป฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำนินงำน	
รำยงำนกำรรับงิน	กำรจำยงิน	ละงินคงหลือของกองทุนหลักประกันสุขภำพทีไผำนควำมหในชอบจำก
คณะกรรมกำรกองทุนลຌว	กใบเวຌพืไอกำรตรวจสอบ
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌ	อปท.	มีหนຌำทีไจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำนินงำน	รำยงำนกำรรับงิน	กำรจำยงิน	 
ละงินคงหลือ	 ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์สำรสนทศหรือระบบอืไน	 ละจัดสงรำยงำนผลกำรด�ำนินงำน	
รำยงำนกำรรับงิน	 กำรจำยงิน	 ละงินคงหลือของกองทุนฯ	 ซึไงผำนควำมหในชอบจำกคณะกรรมกำร
กองทุนลຌว	฿หຌ	สปสช.	ขต	ทกุเตรมำส	ดย฿หຌจดัสงภำย฿น	ใเ	วนั	นบัจำกวนัสิๅนเตรมำส	ตำมรปูบบทีไ	สปสช.	
ก�ำหนด	ละภำย฿นดือนธันวำคมของทุกป฿หຌ	อปท.	จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำนินงำน	รำยงำนกำรรับงิน	 
กำรจำยงิน	 ละงินคงหลือของกองทุนฯ	 ซึไงผำนควำมหในชอบจำกคณะกรรมกำรกองทุนลຌว	 กใบเวຌ
พืไอกำรตรวจสอบ	ิรำยละอียด฿นบททีไ	็ี

หมวด โ
การก�ากับติดตามงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ไ. กรณีหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข ละหนวยงานอืไน
	 ไ.แ	มืไอเดຌรับงินจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿หຌน�ำเป฿ชຌจำยตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนหลัก
ประกันสุขภำพภำย฿ตຌครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ทีไคณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ	 ทัๅงนีๅ	 กำรรับงิน	 กำรกใบ
รักษำงิน	กำรจำยงิน	฿หຌปຓนเปตำมระบียบทีไหนวยงำนนัๅน	โ	ถือปฏิบัติ
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	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌหนวยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หนวยงำนสำธำรณสุข	 ละหนวยงำนอืไน	 ทีไเดຌ
รับงินจำกกองทุนฯ	 ตຌองน�ำเป฿ชຌจำยตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	 ภำย฿ตຌครงกำร	 หรือกิจกรรม	 
ทีไคณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ	 สวนวิธีกำรรับงิน	 กำรกใบรักษำงิน	 กำรจำยงิน	 ฿หຌปຓนเปตำมระบียบ 

ของหนวยงำนนัๅน	โ	ถือปฏิบัติ
	 ไ.โ	กใบหลักฐำนกำรจำยงินจำกบัญชีเวຌพืไอกำรตรวจสอบ
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌหนวยบริกำร	สถำนบริกำร	หนวยงำนสำธำรณสุข	ละหนวยงำนอืไน	 กใบหลักฐำน 

กำรจำยงินจำกบัญชีเวຌพืไอกำรตรวจสอบ
	 ไ.ใ	มืไอสรใจสิๅนครงกำร	 ฿หຌจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำนินงำน	 ละรำยงำนกำรจำยงิน 

ตำมครงกำร	 หรือกิจกรรมทีไเดຌรับอนุมัติ	 สง฿หຌกองทุนหลักประกันสุขภำพพืไอ฿หຌคณะกรรมกำรกองทุน
ทรำบ	ละ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกใบเวຌพืไอกำรตรวจสอบ
	 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌหนวยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หนวยงำนสำธำรณสุข	 ละหนวยงำนอืไน	 จัดท�ำ
รำยงำนผลกำรด�ำนินงำน	 ละรำยงำนกำรจำยงิน	 มืไอสรใจสิๅนกำรด�ำนินงำนตำมครงกำร	 หรือ
กิจกรรมนัๅนลຌว	พืไอสง฿หຌคณะกรรมกำรกองทุนทรำบละ	อปท.	กใบเวຌพืไอกำรตรวจสอบ
	 ไ.ไ	กรณีทีไมีงินหลือจำกกำรด�ำนินงำน	 ฿หຌน�ำงินทีไหลือสงคืนกองทุนหลักประกันสุขภำพ	 
วຌนตงินสนับสนุนละสงสริมกำรจัดบริกำรดูลระยะยำวดຌำนสำธำรณสุขส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง 
หำกด�ำนินกำรตำมครงกำรละผนกำรดูลรำยบุคคลลຌว	฿หຌถือปຓนทรัพย์สินของหนวยงำน	
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿นกรณีหนวยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หนวยงำนสำธำรณสุข	 ละหนวยงำนอืไน 

มีงินหลือจำกกำรด�ำนินงำน฿หຌน�ำงินทีไหลือสงคืนกองทุนฯ	 ยกวຌนคำบริกำร	 LTC	 หำกด�ำนินงำน
ตำมครงกำร	 ละผนกำรดูลรำยบุคคลลຌว	 ฿หຌถือปຓนทรัพย์สินของหนวยงำน	 ิหนวยบริกำร/ 
สถำนบริกำร/ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุ฿นชุมชนี
5. กรณีองค์กรหรือกลุมประชาชน 
	 5.แ	 มืไอเดຌรับงินกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿หຌน�ำเป฿ชຌจำยตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน 

หลักประกันสุขภำพ	ภำย฿ตຌครงกำรหรือกิจกรรมทีไคณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ	วຌนตรำยกำรคำ฿ชຌจำย 

ดังตอเปนีๅ	฿หຌจำยตำมหลักกณฑ์	ดังนีๅ	
	 	 5.แ.แ	 คำ฿ชຌจ ำยส�ำหรับบุคคลทีได�ำนินงำนตำมครงกำร	 หรือกิจกรรมทีไเดຌรับอนุมัติ 

จำกคณะกรรมกำรกองทุน	 ฿หຌบิกจำย฿นอัตรำทียบคียงตำมระบียบขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

ดยอนุลม
	 	 5.แ.โ	 คำ฿ชຌจำย฿นกำรดินทำงส�ำหรับบุคคลทีได�ำนินงำนตำมครงกำร	 หรือกิจกรรม	 
ทีไเดຌรับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกองทุน	 ฿หຌบิกจำย฿นอัตรำทียบคียงตำมระบียบขององค์กรปกครอง 
สวนทຌองถิไนดยอนุลม	
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌองค์กรหรือกลุ มประชำชน	 ทีไเดຌรับงินจำกกองทุนฯ	 ตຌองน�ำเป฿ชຌจำย 

ตำมวตัถปุระสงค์ของกองทนุฯ	ภำย฿ตຌครงกำร	หรอืกจิกรรม	ทีไคณะกรรมกำรกองทนุอนมัุติ	ยกวຌนรำยกำร
คำ฿ชຌจำยส�ำหรับบุคคลละคำ฿ชຌจำย฿นกำรดินทำง	ทีได�ำนินงำนตำมครงกำร	หรือกิจกรรม	฿หຌบิกจำย 

฿นอัตรำทียบคียงตำมระบียบของ	อปท.	ดยอนุลม
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	 5.โ	 กำรจัดซืๅอจัดจຌำงตำมครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ฿หຌถือรำคำกลำงตำมระบียบของทำงรำชกำร 
หรือรำคำตลำดดยทัไวเป฿นขณะทีไจัดซืๅอจัดจຌำง
	 ปຓนขຌอก�ำหนดกรณีองค์กรหรือกลุมประชำชน	 มีกำรจัดซืๅอจัดจຌำงตำมผนงำน	 ครงกำร 
หรือกิจกรรม	฿หຌถือรำคำกลำงตำมระบียบของทำงรำชกำร	หรือ฿ชຌรำคำตลำดดยทัไวเป฿นขณะจัดซืๅอจัด
จຌำงปຓนกณฑ์฿นกำรจัดซืๅอจัดจຌำงเดຌ
	 5.ใ	 กำรจัดหำครุภัณฑ์	 ฿หຌนบอกสำร฿บสรใจรับงินหรือ฿บส�ำคัญรับงินเวຌกับรำยงำนกำรจำย
งินดังกลำวดຌวย
	 ปຓนขຌอก�ำหนดกรณีองค์กรหรือกลุมประชำชน	 มีกำรจัดหำครุภัณฑ์จะตຌองนบอกสำร฿บสรใจ 
รับงินหรือ฿บส�ำคัญรับงินเวຌกับรำยงำนกำรจำยงินตำมครงกำร	หรือกิจกรรมนัๅนดຌวย
	 5.ไ	 มืไอสรใจสิๅนครงกำร	 ฿หຌจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำนินงำน	 ละรำยงำนกำรจำยงิน 

ตำมครงกำร	 หรือกิจกรรมทีไเดຌรับอนุมัติ	 สง฿หຌกองทุนหลักประกันสุขภำพพืไอ฿หຌคณะกรรมกำรกองทุน
ทรำบ	ละ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกใบเวຌพืไอกำรตรวจสอบ
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌองค์กรหรือกลุมประชำชน	จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำนินงำน	ละรำยงำนกำรจำย
งิน	มืไอสรใจสิๅนกำรด�ำนินงำนตำมครงกำร	หรือกิจกรรมนัๅนลຌว	พืไอสง฿หຌคณะกรรมกำรกองทุนทรำบ
ละ	อปท.	กใบเวຌพืไอกำรตรวจสอบ
	 5.5	กรณีทีไมีงินหลือจำกกำรด�ำนินงำน	฿หຌน�ำงินทีไหลือสงคืนกองทุนหลักประกันสุขภำพ
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿นกรณีองค์กรหรือกลุมประชำชนมีงินหลือจำกกำรด�ำนินงำน	 ฿หຌน�ำงินทีไหลือ
สงคืนกองทุนฯ 

หมวด ใ
คาตอบทนการประชุม คา฿ชຌจาย฿นการดินทาง ละคา฿ชຌจายอืไน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ

ๆ. งินกองทุนหลักประกันสุขภาพ฿หຌจายป็นคาตอบทนของกรรมการ ทีไปรึกษา อนุกรรมการ 
คณะท�างาน ละบุคคลภายนอกทีไเดຌรับชิญมาประชุม ดังตอเปนีๅ
	 ๆ.แ	คำตอบทน฿นกำรประชุมส�ำหรับกรรมกำรหรือทีไปรึกษำ	เมกินครัๅงละ	ไเเ	บำทตอคน	ดือน
หนึไงเมกิน	่เเ	บำท	
	 ๆ.โ	 คำตอบทน฿นกำรประชุมส�ำหรับอนุกรรมกำร	 เมกินครัๅงละ	 ใเเ	 บำทตอคน	 ดือนหนึไง 
เมกิน	ๆเเ	บำท		
	 ๆ.ใ	 คำตอบทน฿นกำรประชุมส�ำหรับคณะท�ำงำน	 เมกินครัๅงละ	 โเเ	 บำทตอคน	 ดือนหนึไง 
เมกิน	ไเเ	บำท
	 ๆ.ไ	 คำตอบทน฿นกำรประชุมส�ำหรับบุคคลภำยนอกซึไงขຌำรวมประชุมคณะกรรมกำรกองทุน	 
หรือคณะอนุกรรมกำร	 หรือคณะท�ำงำน	 ฿หຌบิกจำยคำตอบทนเดຌทำกับกรรมกำร	หรืออนุกรรมกำร 
หรือคณะท�ำงำน	ลຌวตกรณี
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌจำยงินกองทุนฯ	 ปຓนคำตอบทน฿นกำรประชุมของกรรมกำร	 ทีไปรึกษำ	
อนุกรรมกำร	คณะท�ำงำน	ละบุคคลภำยนอกทีไเดຌรับชิญมำประชุม	เดຌตำมอัตรำทีไประกำศนีๅก�ำหนด
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็. งินกองทุนหลักประกันสุขภาพ฿หຌจายป็นคาตอบทนส�าหรับจຌาหนຌาทีไหรือลูกจຌางขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไรับการตงตัๅง฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไกีไยวกับการด�านินงานละบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพทีไขຌาประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างาน 
฿หຌบิกจาย฿นอัตราทากับกรรมการหรืออนุกรรมการ หรือคณะท�างาน ลຌวตกรณี
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌจำยงินกองทุนฯ	 ฿หຌกับจຌำหนຌำทีไหรือลูกจຌำงของ	 อปท.	 ทีไเดຌรับกำรตงตัๅง
฿หຌปฏิบัติหนຌำทีไกีไยวกับกำรด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	 ทีไขຌำรวมประชุมคณะกรรมกำร 
หรือคณะอนุกรรมกำร	 หรือคณะท�ำงำน	 ฿หຌบิกจำยคำตอบทนเดຌ฿นอัตรำทำกับกรรมกำร	 หรือ
อนุกรรมกำร	หรือคณะท�ำงำน
่. งินกองทุนหลักประกันสุขภาพ฿หຌจายป็นคา฿ชຌจาย฿นการดินทางของกรรมการ ทีไปรึกษา 
อนุกรรมการ คณะท�างาน ละจຌาหนຌาทีไหรือลูกจຌางขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไรับการตงตัๅง
฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไกีไยวกับการด�านินงานละบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฿หຌบิกจายเดຌ
฿นอัตราเมกินระบียบของทางราชการดยอนุลม ทัๅงนีๅ ดยการอนุมัติของประธานกรรมการ
 ปຓนขຌอก�ำหนด฿หຌจำยงินกองทุนฯ	 ปຓนคำ฿ชຌจำย฿นกำรดินทำงของกรรมกำร	 ทีไปรึกษำ	
อนุกรรมกำร	คณะท�ำงำน	ละจຌำหนຌำทีไหรือลูกจຌำงของ	อปท.	ทีไเดຌรับกำรตงตัๅง฿หຌปฏิบัติหนຌำทีไกีไยวกับ
กำรด�ำนินงำนฯ฿หຌบิกจำยเดຌ฿นอัตรำเมกินระบียบของทำงรำชกำรดยอนุลม	ทัๅงนีๅ	ดยกำรอนุมัติของ
ประธำนกรรมกำร
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	 ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 รืไอง	 หลักกณฑ์พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	
พ.ศ.	โ5ๆแ	ยังคงยึดหลักควำมสมัคร฿จของ	อปท.	฿นกำรขຌำรวมด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลัก
ประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 ดยตຌองสดงควำมประสงค์ขຌำรวมด�ำนินงำนฯ	 ละมีควำม
พรຌอม฿นกำรอุดหนุนงินหรืองบประมำณ	 ละด�ำนินกำรสมทบงินขຌำกองทุนฯ	 ตำมอัตรำทีไก�ำหนด 

ตำมนัยขຌอ	5	ละขຌอ	่	หงประกำศฯ		
 บทบำทละหนຌำทีไของ	 อปท.	 ฿นกำรด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ฿น
ทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	ดยมีกองทุนฯ	ทีไสมทบรวมกันปຓนครืไองมือนัๅน	มีรำยละอียดพอสังขป	ดังนีๅ
แ. การสมัครขຌารวมด�านินงานละบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ 

บทที่ 3 บทบาท และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อปท.
ิประกำศ	ขຌอ	5ี สปสช.	ขต

ใ.	ลงนำมขຌอตกลง

ไ.	อปท.	
ิปຂดบัญชี	ธกส.ี

โ.	จຌงผล

แ.	สดงควำมประสงค์

	 แ.	 อปท.	สดงควำมประสงค์ขຌำรวมด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	ตอ	สปสช.	ขต	
	 โ.	 สปสช.	ขต	พิจำรณำลຌวจຌงผล฿หຌ	อปท.	ทรำบ
	 ใ.	 อปท.	ละ	สปสช.ขต	ท�ำขຌอตกลงรวมกัน
	 ไ.	 อปท.	ปຂดบัญชีธนำคำร	ธกส.	พืไอรับงินจำกกองทุน	สปสช.	ละอปท.	สมทบงิน	ขຌำกองทุนฯ 

	 	 ิรำยละอียด฿นบททีไ	ๆ	หนຌำทีไ	5โี
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	 นอกจำกกำรขຌำรวมด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือ
พืๅนทีไ	 ดยมีกองทุนฯ	 ทีไสมทบรวมกันลຌว	 อปท.	 ทีไมีควำมพรຌอม	 ยังสำมำรถสดงควำมจ�ำนงขຌำรวม
ด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกำรดูลระยะยำวส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	ิLong	Term	Care:	LTCี	
ซึไงจะเดຌรับงินพิไมจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 ฿นสวนคำบริกำร	 LTC	 ดยอปท.	 เมตຌอง
สมทบงิน	มีขัๅนตอน	ดังนีๅ

	 แ. อปท.	ทีไขຌำรวมกองทุนฯ	สดงควำมประสงค์ขຌำรวมด�ำนินงำนกำรดูลระยะยำวฯ	ตอ	สปสช.	ขต
	 โ.	 สปสช.	ขต	พิจำรณำลຌวจຌงผล฿หຌ	อปท.	ทรำบ
	 ใ.	 อปท.	ละ	สปสช.ขต	ท�ำขຌอตกลงรวมกัน
	 ไ.	 อปท.	 ปຂดบัญชีธนำคำร	 ธกส.	 ยกออกจำกบัญชีกองทุนฯ	 พืไอรับงินจำกกองทุน	 สปสช. 
	 	 ฿นสวนคำบริกำร	LTC	
  ิรำยละอียด฿นบททีไ	ๆ	หนຌำทีไ	5โี
โ. การตัๅงงบประมาณละสมทบขຌากองทุนฯ
	 อปท.	 ด�ำนินกำรสมทบงบประมำณพืไอสมทบขຌำกองทุนฯ	 ตำมระบียบกระทรวงมหำดเทย 

วำดຌวยกำรตัๅงงบประมำณขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพืไอสมทบกองทุน	 ิภำคผนวก	แ	หนຌำทีไ	 ้เู้แี 
หรือหนังสือสัไงกำรทีไกระทรวงมหำดเทยก�ำหนด	 ดยอัตรำกำรสมทบปຓนเปตำมทีไประกำศเดຌก�ำหนดเวຌ
฿นขຌอ	่	ดังนีๅ
	 แ.		 สมทบงินเมนຌอยกวำรຌอยละ	ใเ	กรณีรำยเดຌของ	อปท.	เมรวมงินอุดหนุน	ต�ไำกวำ	ๆ	ลຌำนบำท
	 โ.	 สมทบงินเมนຌอยกวำรຌอยละ	ไเ	กรณีรำยเดຌของ	อปท.	เมรวมงินอุดหนุน	ตัๅงต	ๆ 	ถึง	โเ	ลຌำนบำท
	 ใ.		 สมทบงินเมนຌอยกวำรຌอยละ	5เ	กรณีรำยเดຌของ	อปท.	เมรวมงินอุดหนุน	สูงกวำ	โเ	ลຌำนบำท

อปท.
ทีไขຌำรวมกองทุนฯ
ิประกำศ	ขຌอ	5ี

สปสช.	ขต

ใ.	ลงนำมขຌอตกลง

ไ.	อปท.	
ิปຂดบัญชี	ธกส.ี

โ.	จຌงผล

แ.	สดงควำมประสงค์
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	 กำรจัดสรรงินกองทุนหลักประกันสุขภำพหงชำติทีไสนับสนุน฿หຌ	 อปท.	 ปຓนเปตำมอัตรำตอ
หัวประชำกรทีไคณะกรรมกำรหลักฯ	 จะประกำศก�ำหนด฿นตละป	 ปัจจุบัน	 สปสช.	 สนับสนุน฿นอัตรำ 
ไ5	บำทตอหัวประชำกร	ิค�ำนวณจำกจ�ำนวนประชำกร	ณ	แ	มษำยน	ของทุกป	ตำมวิธีของ	สปสช.ี	
 ขຌอควรค�านึงรืไองการสมทบงบประมาณของ อปท.
	 แี	 กำรตัๅงงบประมำณสมทบ฿หຌด�ำนินกำรทุกป	 ตำมระบียบ	 วิธีกำรตัๅงงบประมำณทีไ	 อปท. 
ถือปฏิบัติ
	 โี	 กรณีเมอำจตัๅงงบประมำณสมทบเวຌ฿นปนัๅน	 หรือปทีไค ຌำงสมทบ	 ฿หຌด�ำนินกำรสมทบ 

งบประมำณพิไมติม฿นปถัดเป	
	 ใี	 กรณี	 อปท.	 ทีไมีงินกองทุนฯ	 คงหลือมำกกวำสองทำของรำยรับของกองทุนฯ	 ตำมขຌอ	 โใ	 
หงประกำศฯ	พ.ศ.โ5ๆแ	สปสช.	อำจงดกำรจัดสรรงินจำกกองทุน	สปสช.	ละ	อปท.	งดกำรสมทบงิน 

฿นปงบประมำณนัๅนเดຌ	ิอปท.	จะเมตัๅงงบประมำณสมทบ฿นปทีไ	สปสช.	งดกำรจัดสรรงินนัๅนเดຌ	ตำมงืไอนเข 

ขຌอ	โใี	
ใ. การด�านินงานละบริหารจัดการกองทุนฯ 
 บทบำทละหนຌำทีไของ	อปท.	฿นกำรด�ำนินงำนละบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	มีดังนีๅ
 แ. การมอบหมายความรับผิดชอบ ผูຌบริหำรสูงสุดของ	 อปท.	 ินำยกทศมนตรี...	 /	 นำยก 

อบต.	...ี	ออกค�ำสัไงของ	อปท.	พืไอมอบหมำย฿หຌบุคลำกรทีไกีไยวขຌองดยตรงหรือหมำะสม	มำปฏิบัติงำน
฿นกำรด�ำนิน	งำนละบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	ดังนีๅ
	 	 แ.แ	฿หຌผูຌอ�ำนวยกำร	หรือหัวหนຌำกองสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม	หรือสวนสำธำรณสุข	หรือทีไ
รียกชืไออืไน	หรือจຌำหนຌำทีไอืไน	ของ	อปท.	มำปฏิบัติหนຌำทีไปຓนกรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร
	 	 แ.โ	฿หຌหัวหนຌำหนวยงำนคลังหรือจຌำหนຌำทีไหนวยงำนคลัง	 มำปฏิบัติหนຌำทีไปຓนกรรมกำร 
ละผูຌชวยลขำนุกำร	
	 	 แ.ใ	มอบหมำย฿หຌพนักงำนสวนทຌองถิไนของ	อปท.	จ�ำนวน	โ	คน	รวมปຓนผูຌลงนำม	ปຓนผูຌบิก
งินจำกบัญชีกองทุนฯ
	 	 แ.ไ	มอบหมำยจຌำหนຌำทีไหรือลูกจຌำงของ	อปท.	พืไอตงตัๅง฿หຌปฏิบัติหนຌำทีไกีไยวกับกำรด�ำนิน
งำนละบริหำรจัดกำรกองทุนฯ
	 	 แ.5	กรณีมีกำรตงตัๅงคณะอนุกรรมกำร	 หรือคณะท�ำงำน	 อำจพิจำรณำมอบหมำย฿หຌจຌำ
หนຌำทีไเปปฏิบัติหนຌำทีไดຌวยชนกัน
 โ. การตงตัๅงคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.	 ด�ำนินกำรตำมนวทำงกำร
คัดลือกกรรมกำรภำย฿ตຌประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 รืไอง	 หลักกณฑ์กำรคัดลือก
กรรมกำร฿นคณะ	 กรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 พ.ศ.	 โ5ๆแ	 ละมืไอ
เดຌกรรมกำรทีไมำจำกกำรคัดลือก	฿หຌผูຌบริหำรสูงสุดของ	อปท.	ินำยกทศมนตรี...	/	นำยก	อบต.	...ี	ปຓน 

ผูຌออกค�ำสัไงตงตัๅงปຓนคณะกรรมกำรกองทุน	ละจຌง฿หຌ	สปสช.	ขต	ทรำบ	ตำมนัยขຌอ	แโ	หงประกำศฯ	
พ.ศ.	โ5ๆแ	ิรำยละอียด฿นบททีไ	ไ	หนຌำทีไ	ใโี
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 ใ. งานลขานุการคณะกรรมการกองทุนละการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ  กำรด�ำนินงำน 

ละบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	ของ	อปท.	พืไอสนับสนุนคำ฿ชຌจำยตำมครงกำรหรือกิจกรรมตຌองเดຌรับอนุมัต ิ

จำกคณะกรรมกำรกองทุน	 อปท.	 มีหนຌำทีไปຓนลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกองทุนรวมถึงกำรบริหำร 
หรือพัฒนำกองทุนฯ	฿หຌมีประสิทธิภำพ	ดังนีๅ
  ใ.แ งานลขานุการคณะกรรมการกองทุน อปท.	฿นฐำนะฝຆำยลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุน	 
ด�ำนินกำรจัด฿หຌมีกำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุนอยำงตอนืไอง	อยำงนຌอยปละ	ไูๆ	ครัๅง	กำรจัดประชุม 

ทุกครัๅงควรท�ำหนังสือชิญคณะกรรมกำรกองทุนขຌำรวมประชุม	 ก�ำหนดวำระกำรประชุม	 ละจัดท�ำ
รำยงำนกำรประชุม	สำระกำรประชุมดังตัวอยำงตำมตำรำง

ครัๅงทีไ สาระการประชุม หมายหตุ
แ ู	สรุปผลกำรด�ำนินกำร฿นรอบปทีไผำนมำ

ู	สรุปละรำยงำนกำรงินเตรมำส	ไ	ของปงบประมำณทีไผำนมำ
ู	อนุมัติผนกำรงินประจ�ำปงบประมำณ

ตุลำคมูพฤศจิกำยน

โ ู	อนุมัติครงกำร/กิจกรรมตำมผนกำรงินประจ�ำปงบประมำณ ธันวำคม
ใ ู	รำยงำนกำรงิน/ติดตำมควำมกຌำวหนຌำครงกำร	เตรมำส	แ

ู	อนุมัติครงกำร/กิจกรรมตำมผนกำรงินประจ�ำปงบประมำณ
ู	ประมินผลกำรด�ำนินงำนกองทุนฯ	พืไอหำอกำสพัฒนำ

มกรำคม

ไ ู	รำยงำนกำรงิน/ติดตำมควำมกຌำวหนຌำครงกำร	เตรมำส	โ
ู	ปรับผนกำรงินประจ�ำปงบประมำณ

มษำยน

5 ู	รำยงำนกำรงิน/ติดตำมควำมกຌำวหนຌำครงกำร	เตรมำส	ใ กรกฎำคม
ๆ ู	ตรียมจัดท�ำสรุปผลกำรด�ำนินกำร฿นรอบปงบประมำณ

ู	ประมินผลกำรด�ำนินงำนกองทุนฯ
กันยำยน

  ใ.โ การบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ	 อปท.	 มีหนຌำทีไ฿นกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนฯ	 ฿หຌมี
ประสิทธิภำพ	 ตัๅงตกำรจัดกำรดຌำนธุรกำรของกองทุนฯ	 ทีไรวดรใว	 กำรมีครืไองมือหรือครุภัณฑ์ทีไอ�ำนวย
ควำมสะดวก฿นกำรท�ำงำน	 กำรสรຌำงรงจูง฿จ	 ิคำตอบทนี	 รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพของกรรมกำร
ละจຌำหนຌำทีไทีไปฏิบัติงำนกองทุนฯ	 ฯลฯ	 ดย	 อปท.	 จัดท�ำผนงำน/ครงกำรพัฒนำกองทุนฯ	บรรจุ฿น
ผนกำรงินประจ�ำปของกองทุนฯ	 พืไอขออนุมัติคณะกรรมกำรกองทุนละด�ำนินงำนตำมผนงำน/
ครงกำร
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 ไ. การจัดท�าละบริหารผนการงินกองทุนหลักประกันสุขภาพประจ�าปี	 ฿นตละ
ปงบประมำณ	อปท.	ตຌองจัดท�ำผนกำรงินกองทุนฯ	ประจ�ำป	พืไอสนอคณะกรรมกำรกองทุนพิจำรณำ
อนุมัติตัๅงตตຌนปงบประมำณหรือกอนริไมตຌนปงบประมำณ	กำรจัดท�ำผนกำรงินประจ�ำปของกองทุนฯ	
มุงหวัง฿หຌปຓนครืไองมือ฿นกำรบริหำรของ	 อปท.	 ละมีจตนำ฿หຌคณะกรรมกำรกองทุนทรำบถึงประมำณ
กำร฿ชຌจำยงินกองทุนฯ	 ภำพรวมทัๅงป	 วำจะมีกำรสนับสนุนปຓนจ�ำนวนงินรวมทำเร	 มีผนกำร฿ชຌจำย
งินตำมครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ิขຌอ	 แเ	 ิแี	 ถึง	 ิ5ีี	 จ�ำนวนทำเร	 อยำงเร	 รวมถึงกำรก�ำกับติดตำม 

กำรด�ำนินงำนกองทุนฯ	
 5. การสนับสนุน฿หຌหนวยบริการ หนวยงาน องค์กร หรือกลุมประชาชน จัดบริการหรือ
กิจกรรมหรือกระบวนการ	 อปท.	 อำจสนับสนุนหรือประสำน฿หຌหนวยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หนวยงำน
สำธำรณสุข	 หนวยงำนอืไน	 องค์กรหรือกลุมประชำชน	 จัดท�ำครงกำรหรือกิจกรรม฿หຌบริกำรสรຌำงสริม 

สุขภำพ	ปງองกันรค	ฟຕนฟูสมรรถภำพ	ละรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิชิงรุก	รวมถึงกำรจัดกระบวนกำร
หรือกิจกรรมพืไอกำรสรຌำงสริมสุขภำพ	 กำรปງองกันรค	 ฿หຌกประชำชน฿นทຌองถิไน	 พืไอ฿หຌประชำชน฿น
ทຌองถิไนสำมำรถขຌำถึงบริกำรสำธำรณสุขเดຌอยำงทัไวถึง	 	 ซึไงกำรสนับสนุนหรือประสำนควรด�ำนินกำร฿น
ชวงกำรจัดท�ำผนกำรงินกองทุนฯ	ประจ�ำป	หรือภำยหลังกำรอนุมัติผนกำรงินกองทุนฯ	กใเดຌ	
 ๆ. การสนับสนุนคา฿ชຌจ ายตามผนงาน ครงการ หรือกิจกรรม	 อปท.	 อำจตงตัๅง 
คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำน	 ท�ำกำรตรวจสอบละวิครำะห์ผนงำน	 ครงกำร	 หรือกิจกรรม 

พืไอสนอคณะกรรมกำรกองทุนพิจำรณำอนุมัติสนับสนุนคำ฿ชຌจำย	
 ็. การท�านิติกรรมละบริหารสัญญาหรือขຌอตกลง	 อปท.	 อำจจัดท�ำนิติกรรรมกับหนวยงำน 

หรือองค์กรทีไปຓนจຌำของครงกำรหรือกิจกรรมทีไคณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติสนับสนุน ละบริหำร
สัญญำหรือขຌอตกลง฿หຌปຓนเปตำมงืไอนเขทีไก�ำหนดเวຌ฿นสัญญำหรือขຌอตกลง
 ่. การจัดท�าบัญชีละรายงานทางการงิน อปท.	 บันทึกขຌอมูลกำรงินของกองทุนฯ	 ฿นระบบ
ปรกรมบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	 กใบหลักฐำนทีไกีไยวขຌองเวຌพืไอรอกำรตรวจสอบ	 จัดท�ำบัญชีรำยรับ 

รำยจำย	ละรำยงำนทำงกำรงินของกองทุนฯ พืไอสนอคณะกรรมกำรกองทุน฿หຌควำมหในชอบ
 ้. การติดตาม ประมิน ละรายงานผลการด�านินงานกองทุนฯ อปท.	ติดตำมกำรด�ำนินงำน 

ตำมครงกำรหรือกิจกรรมของหนวยงำนหรือองค์กรทีไเดຌรับกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย	 ประมินควำมส�ำรใจ 
ของครงกำรละภำพรวม	 กใบหลักฐำนทีไกีไยวขຌองเวຌพืไอรอกำรตรวจสอบ	 รวมถึงกำรจัดท�ำรำยงำน 

ผลกำรด�ำนินของกองทุนฯ	
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แ. องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนตามขຌอ แโ หงประกาศฯ พ.ศ. โ5ๆแ มีดังนีๅ
	 ิแี	 ผูຌบริหำรสูงสุดของ	อปท.	ปຓนประธำนกรรมกำร
	 ินำยกทศมนตรี...	/	นำยกอบต.	...	ปຓนประธำนกรรมกำรดยต�ำหนงี
	 ิโี	 ผูຌทรงคุณวุฒิ฿นทຌองถิไน	จ�ำนวน	โ	คน	ปຓนกรรมกำร
	 ิมืไอเดຌกรรมกำรตำมขຌอ	แโ	ิ แี	ิ ใี	ิ ไี	ิ 5ี	ิ ๆี	ิ ็ี	ิ ่ี	ิ ้ี	ละ	ิ แเี	฿หຌประชุมคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒ ิ

฿นทຌองถิไน	จ�ำนวน	โ	คน	ปຓนกรรมกำรดยกรรมกำรคัดลือกี
	 ิใี	 สมำชิกสภำ	อปท.	ทีไสภำ	อปท.	มอบหมำย	จ�ำนวน	โ	คน	ปຓนกรรมกำร
	 ิสมำชิกสภำทีไสภำ	ทศบำล/อบต.	มอบหมำย	ปຓนกรรมกำรดยกำรมอบหมำยี
	 ิไี	 หัวหนຌำหนวยบริกำรปฐมภูมิทีไจัดบริกำรสำธำรณสุข฿นทຌองถิไน	ทีไคัดลือกกันอง	จ�ำนวนเมกิน	 
โ	คน	ปຓนกรรมกำร	
	 ิหัวหนຌำหนวยบริกำรปฐมภูมิทีไจัดบริกำรสำธำรณสุข฿นทຌองถิไน	 คือ	 ผอ.	 รพ.สต./...	 ทีไจัดบริกำร
สำธำรณสุข฿นทຌองถิไน	ซึไงขึๅนทะบียนปຓนหนวยบริกำรปฐมภูมิกับ	สปสช.	ปຓนกรรมกำรดยกำรคัดลือกี
	 ิ5ี	 อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมูบຌำน฿นทຌองถิไน	ทีไคัดลือกกันอง	จ�ำนวน	โ	คน	ปຓนกรรมกำร
	 ิปຓนกรรมกำรดยกำรคัดลือกี	
	 ิๆี	 ผูຌทนหมูบຌำนหรือชุมชนทีไประชำชน฿นหมูบຌำนหรือชุมชนคัดลือกกันอง	จ�ำนวนเมกิน	5	คน	 
ปຓนกรรมกำร	
	 ิปຓนกรรมกำรดยกำรคัดลือกี
	 ิ็ี	 ผูຌทนของศูนย์ประสำนงำนหลักประกันสุขภำพประชำชนหรือหนวยรับรืไองรຌองรียนอิสระ	
ทีไอยู฿นทຌองถิไนนัๅน	ิถຌำมีี	ปຓนกรรมกำร	
	 ิปຓนกรรมกำรดยกำรมอบหมำยี
	 ิ่ี	 ปลัด	อปท.	ปຓนกรรมกำรละลขำนุกำร
	 ิปลัดทศบำล...	/	อบต.	...	ปຓนกรรมกำรละลขำนุกำรดยต�ำหนงี
	 ิ้ี	 ผูຌอ�ำนวยกำรหรือหัวหนຌำกองสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอมหรือสวนสำธำรณสุขหรือทีไรียกชืไอ
อืไนของ	อปท.	หรือจຌำหนຌำทีไอืไนทีไผูຌบริหำรสูงสุดของ	อปท.	มอบหมำย	ปຓนกรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร
	 ิผอ.	 ...	 /	 หัวหนຌำ...	 /	 จຌำหนຌำทีไ...	 ิทศบำล...	 /อบต.	 ...ี	 ปຓนกรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 
ดยต�ำหนงี

บทที่ 4 บทบาท และหน้าที่ของกรรมการ อนุกรรมการ
และคณะทํางาน
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	 ิแเี	หัวหนຌำหนวยงำนคลังหรือจຌำหนຌำทีไของหนวยงำนคลังทีไผูຌบริหำรสูงสุดของ	อปท.	มอบหมำย	 
ปຓนกรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร
	 ิหัวหนຌำ...	/จຌำหนຌำทีไ...	ิทศบำล...	/	อบต.	...ี	ปຓนกรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำรดยต�ำหนงี
	 คณะกรรมกำรกองทุนมีทีไปรึกษำปຓน	 สำธำรณสุขอ�ำภอ	 หัวหนຌำหนวยบริกำรประจ�ำทีไจัดบริกำร
สำธำรณสุข฿นพืๅนทีไ	ละทຌองถิไนอ�ำภอ	
	 ิหัวหนຌำหนวยบริกำรประจ�ำทีไจัดบริกำรสำธำรณสุข฿นพืๅนทีไ	คือ	ผอ.	รพ.	ทีไจัดบริกำรสำธำรณสุข
฿นพืๅนทีไ	ซึไงขึๅนทะบียนปຓนหนวยบริกำรประจ�ำกับ	สปสช.ี
	 กำรคัดลือกกรรมกำรตำมขຌอ	แโ	ิไี	ิ5ี	ละ	ิๆี	นัๅน	สปสช.	เดຌก�ำหนดหลักกณฑ์กรรมกำรดังกลำว
ลຌวดยปຓนเปตำมประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	รืไอง	หลักกณฑ์กำรคัดลือกกรรมกำร 
฿นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 พ.ศ.	 โ5ๆแ	 ซึไงก�ำหนด฿หຌ	 อปท.	
ประสำน฿หຌมีกำรประชุมคัดลือกกันอง	ละ฿หຌผูຌบริหำรสูงสุดของ	อปท.	ินำยกทศมนตรี...	/	อบต.	...ี	
ปຓนผูຌออกค�ำสัไงตงตัๅง	 ละจຌงค�ำสัไงนีๅ฿หຌ	 สปสช.	 ขต	ทรำบ	ภำย฿น	ใเ	วัน	นับตวันทีไมีค�ำสัไงตงตัๅง	 
ิรำยละอียดตำมประกำศส�ำนักงำนฯ	รืไอง	หลักกณฑ์กำรคัดลือกกรรมกำรฯ	ภำคผนวก	แ	หนຌำทีไ	้โู้ใี
	 กำรคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิ฿นทຌองถิไนตำมขຌอ	 แโ	 ิโี	 ประสงค์฿หຌปຓนดุลพินิจของกรรมกำรตำมขຌอ	
แโ	ิแี	ิใี	ิไี	ิ5ี	ิๆี	ิ็ี	ิ่ี	ิ้ี	ละ	ิแเี	฿นกำรพิจำรณำคัดลือก	
	 มืไอเดຌกรรมกำรทีไมำจำกกำรคัดลือกลຌว	฿หຌผูຌบริหำรสูงสุดของ	อปท.	ินำยกทศมนตรี...	/อบต.	...ี 
ปຓนผูຌออกค�ำสัไงตงตัๅงปຓนคณะกรรมกำรกองทุน	ละจຌง฿หຌ	สปสช.	ขต	ทรำบตอเป
	 ขຌอนะน�ำส�ำหรับกำรตงตัๅงคณะกรรมกำร
	 แ.	 กรรมกำรทีไปຓนดยต�ำหนงควรระบุต�ำหนง	สวนกรรมกำรทีไปຓนบุคคลควรระบุชืไอนำมสกุล	
	 โ.	 ทีไปรึกษำเมเดຌอยู฿นองค์ประกอบของคณะกรรมกำรกองทุนตำมขຌอ	 แโ	 ิแี	 ถึง	 ิแเี	 ตท�ำ
หนຌำทีไปຓนปรึกษำของคณะกรรมกำรกองทุน	 ซึไงปຓนดยต�ำหนงสำมำรถมอบผูຌทนเดຌตำมสำยบังคับ
บัญชำของหนวยงำน
 ใ.	 กำรคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิ฿นทຌองถิไนควรพิจำรณำจำกควำมรูຌ	 ควำมชีไยวชำญงำนดຌำนสำธำรณสุข	 
หรือมีควำมรอบรูຌกีไยวกับภูมิปัญญำทຌองถิไนซึไงมีสวนชวยสนับสนุนสงสริมกิจกรรมทำงสุขภำพ฿หຌกับ
ประชำชน฿นพืๅนทีไเดຌ
	 ไ.	 กำรมอบหมำยผูຌทนของศูนย์ประสำนงำนฯ	หรือหนวยรับรืไองรຌองรียนอิสระ	ทีไอยู฿นทຌองถิไน	 
ปຓนกรรมกำรตำมขຌอ	แโ	ิ็ี	ขอ฿หຌ	อปท.	ประสำนงำน	กับ	สปสช.	ขต	฿นกำรสงรำยชืไอผูຌทนดังกลำว
มำปຓนกรรมกำร	 ซึไงควรปຓนบุคคลทีไอยู฿นพืๅนทีไ	 สำมำรถ฿หຌขຌอมูลทีไปຓนประยชน์ตอกำรอนุมัติครงกำร	
หรือกิจกรรม	ตอทีไประชุมคณะกรรมกำรกองทุนเดຌปຓนอยำงดี
	 5.	 อปท.	 จัดท�ำค�ำสัไงพืไอประกำศจຌงต�ำหนงละรำยชืไอกรรมกำร฿นคณะกรรมกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพ	 มืไอเดຌกรรมกำรครบองค์ประกอบตำม	 ิแี	ถึง	 ิแเี	ลຌว	ทัๅงนีๅวิธีกำรจัดท�ำค�ำสัไง฿หຌ
ปຓนเปตำมระบียบ	วิธีกำรปฏิบัติของ	อปท.	ละควรสงส�ำนำค�ำสัไงหรือประกำศ฿หຌ	สปสช.	 ขต	ทรำบ	
พืไอกใบเวຌปຓนหลักฐำนหำกมีกำรตรวจสอบ
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โ. อ�านาจหนຌาทีไของคณะกรรมการกองทุนตามขຌอ แๆ หงประกาศฯ พ.ศ. โ5ๆแ ก�าหนดเวຌมีดังนีๅ
	 แี	 พิจำรณำอนุมัติผนกำรงินประจ�ำปของกองทุนฯ	 ดยมีจตนำ฿หຌคณะกรรมกำรกองทุน 

หในถึงกำรประมำณกำร฿ชຌจำยงินกองทุนฯ	 ภำพรวมทัๅงปวำจะมีกำรสนับสนุนปຓนจ�ำนวนงินรวมทำเร	 
มีผนกำร฿ชຌจำยงินตำมครงกำร	หรือกิจกรรม	ิขຌอ	แเ	ิแี	ถึง	ิ5ีี	จ�ำนวนทำเร	อยำงเร	หรืออำจจะท�ำ 
ผนปฏิบัติงำนลักษณะหมือนตำรำงปฏิทินกำรท�ำงำน	 พืไอปຓนครืไองมือชวยตือนมืไอถึงก�ำหนดวลำ
กำรด�ำนินงำนของกองทุนฯ	ดຌวยกใเดຌ		
	 โี	 พิจำรณำอนุมัติครงกำร	หรือกิจกรรม	฿หຌปຓนเปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	ตำมขຌอ	แเ
	 ใี	 ออกระบียบทีไจ�ำปຓนพืไอประสิทธิภำพ฿นกำรบริหำรกองทุน	 ทัๅงนีๅ	 ตຌองเมขัดหรือยຌงกับ
ประกำศนีๅ
	 ไี	 สนับสนุน฿หຌบุคคล฿นทຌองถิไนสำมำรถขຌำถึงบริกำรสำธำรณสุขทัๅงทีไบຌำน	 ฿นชุมชน	 หรือหนวย
บริกำร	เดຌอยำงทัไวถึงละมีประสิทธิภำพ
	 5ี	 ฿หຌค�ำนะน�ำ฿นกำรจัดท�ำขຌอมูลละครงกำร	 หรือกิจกรรมทีไกีไยวกับงำนสำธำรณสุข 

ของกลุมปງำหมำยกหนวยงำน	องค์กรหรือกลุมประชำชน	ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
	 ๆี	 พิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบรำยงำนผลกำรด�ำนินงำน	รำยงำนกำรรับงิน	กำรจำยงิน	ละงิน
คงหลือของกองทุนฯ	
	 ิรำยละอียดกำรพิจำรณำอนุมัติครงกำร	หรือกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	ของขຌอ	แเ 
บททีไ	5ี	
	 ประกอบกับขຌอ	 แ็	 หงประกำศฯ	พ.ศ.	 โ5ๆแ	 ก�ำหนด฿หຌคณะกรรมกำรกองทุนมีอ�ำนำจตงตัๅง
คณะอนุกรรมกำร	 หรือคณะท�ำงำน	 พืไอปฏิบัติหนຌำทีไตำมประกำศนีๅ	 หรือตำมทีไคณะกรรมกำรกองทุน
มอบหมำย	
ใ. การด�ารงต�าหนงละการพຌนต�าหนงของกรรมการกองทุนตามขຌอ แใ ละขຌอ แไ หงประกาศฯ 
พ.ศ. โ5ๆแ ดังนีๅ
	 แ.		 กรรมกำร฿นสัดสวนตำมขຌอ	แโ	ิโี	ผูຌทรงคุณวฒิุ฿นทຌองถิไน	ิใี	สมำชกิสภำ	อปท.	ทีไสภำมอบหมำย	
ิไี	หัวหนຌำหนวยบริกำรปฐมภูมิ	ิ5ี	อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมูบຌำน	ิๆี	ผูຌทนหมูบຌำนหรือชุมชน	 
ละ	ิ็ี	ผูຌทนของศูนย์ประสำนงำนฯ	มีวำระอยู฿นต�ำหนงครำวละ	ไ	ป	นับตวันทีไออกค�ำสัไงตงตัๅง
	 โ.		 มืไอกรรมกำรตำมขຌอ	แโ	ิ โี	ิ ใี	ิ ไี	ิ 5ี	ิ ๆี	ละ	ิ ็ี	ครบก�ำหนดตำมวำระ	ไ	ปลຌว	หำกยังเมเดຌ 
มีกำรคัดลือกกรรมกำรขึๅน฿หม	 ฿หຌกรรมกำรซึไงพຌนจำกต�ำหนงอยู฿นต�ำหนงพืไอปฏิบัติหนຌำทีไตอเป 

จนกวำกรรมกำรซึไงเดຌรับกำรคัดลือกขึๅน฿หมขຌำมำปฏิบัติหนຌำทีไ	 ตตຌองเมกิน	 ้เ	 วัน	 นับตวันทีไ
กรรมกำรพຌนจำกต�ำหนง	
	 ใ.	 กรณีทีไกรรมกำรตำมขຌอ	 แโ	 ิโี	 ิใี	 ิไี	 ิ5ี	 ิๆี	 ละ	 ิ็ี	 พຌนจำกต�ำหนงกอนครบวำระ	 
฿หຌด�ำนินกำรคัดลือกกรรมกำรประภทดียวกันทนภำย฿น	 ใเ	 วัน	 นับตวันทีไต�ำหนงกรรมกำรนัๅน 

วำงลง ตำมประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 รืไอง	 หลักกณฑ์กำรคัดลือกกรรมกำร 
฿นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 พ.ศ.	 โ5ๆแ	 ละ฿หຌผูຌเดຌรับกำร
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คัดลือกอยู฿นต�ำหนงทำกับวำระทีไหลือของกรรมกำรซึไงตนทน	 ยกวຌนกรณีทีไวำระของกรรมกำร 
ทีไพຌนจำกต�ำหนงกอนครบวำระหลืออยูเมถึง	้ เ	วัน	จะเมด�ำนินกำรคัดลือกหรือตงตัๅงกรรมกำรทน
ต�ำหนงทีไวำงลงนัๅนกใเดຌ	ละ฿หຌคณะกรรมกำรกองทุนประกอบดຌวยกรรมกำรทำทีไหลืออยู
	 ไ.	 กรณีกรรมกำรทีไสภำ	 อปท.	 มอบหมำยตำมขຌอ	 แโ	 ิใี	 วำงลง	 ดยเม฿ชหตุผลกำรพຌนจำก 

ต�ำหนงกอนครบวำระ	ไ	ป	฿หຌคณะกรรมกำรกองทุนประกอบดຌวยกรรมกำรทำทีไหลืออยู
	 5.	 กรณีกรรมกำรตำมขຌอ	แโ	ิโี	ิใี	ิไี	ิ5ี	ิๆี	ละ	ิ็ี	นอกจำกกำรพຌนจำกต�ำหนงตำมวำระ	
ไ	ป	ลຌว	฿หຌพຌนจำกต�ำหนง	฿นกรณีดังตอเปนีๅ
	 	 แี	 ตำย
	 	 โี	 ลำออก
	 	 ใี	 ยຌำยเปด�ำรงต�ำหนงหรือเปประกอบอำชีพ฿นทຌองถิไนหรือพืๅนทีไอืไน
	 	 ไี	 ปຓนคนเรຌควำมสำมำรถหรือสมือนเรຌควำมสำมำรถ
	 	 5ี	 ปຓนบุคคลลຌมละลำย
	 	 ๆี	 เดຌรับทษจ�ำคุกดยค�ำพิพำกษำถึงทีไสุด฿หຌจ�ำคุก	 วຌนตทษส�ำหรับควำมผิดทีไเดຌกระท�ำ 
ดยประมำทหรือควำมผิดลหุทษ
	 	 ็ี	 พຌนจำกควำมปຓนสมำชิกภำพของสภำ	 อปท.	 อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมูบຌำน 

ผูຌทนศูนย์ประสำนงำนฯ	หรือหนวยรับรืไองรຌองรียนอิสระ฿นทຌองถิไน	
	 	 ่ี	 ขำดประชุม	ใ	ครัๅงติดตอกันดยเมมีหตุอันสมควร	
ไ. การประชุมคณะกรรมการกองทุนตามขຌอ แ5 หงประกาศฯ พ.ศ. โ5ๆแ ดังนีๅ
	 แ.	 กำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุน	 ตຌองมีกรรมกำรมำประชุมเมนຌอยกวำกึไงหนึไง	 ของจ�ำนวน
กรรมกำรทัๅงหมด	จึงจะปຓนองค์ประชุม	
	 โ.	 กรณีประธำนกรรมกำรเมมำประชุมหรือเมอำจปฏิบัติหนຌำทีไเดຌ	 ฿หຌกรรมกำรทีไมำประชุมลือก
กรรมกำรคนหนึไงปຓนประธำน฿นทีไประชุม 

 ขຌอนะน�าส�าหรับป็นนวทางการประชุมคณะกรรมการกองทุน
 แ. กรณี อปท. ทีไขຌารวมด�านินงานกองทุนฯ ฿นปีรก ิกองทุนฯ ฿หมี	ควรจัดกำรประชุมคณะ
กรรมกำรกองทุนปຓนประจ�ำอยำงนຌอยดือนละ	แ	ครัๅง	ดังนีๅ
  ครัๅงทีไ แ	 พืไอชีๅจงปງำหมำย	วัตถุประสงค์	ละนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	บทบำท
หนຌำทีไของคณะกรรมกำร	 ออกระบียบทีไจ�ำปຓนพืไอประสิทธิภำพ฿นกำรบริหำรกองทุนฯ	 ตตຌองเมขัด
หรือยຌงกับประกำศนีๅ	
  ครัๅงทีไ โ พืไอพิจำรณำปัญหำสุขภำพ฿นพืๅนทีไ	ดย฿ชຌขຌอมูลจำกหนวยบริกำร	อปท.	วทีประชำคม	 
ละกำรระดมควำมคิดหในจำกคณะกรรมกำร	 พืไอจัดท�ำผนกำรงินประจ�ำปของกองทุนฯ	 หรือผน
สุขภำพของ	 อปท.	 ตำมประกำศหรือระบียบทีไคณะกรรมกำรหในชอบ	 มืไอสรใจสิๅนกำรประชุมควรมี 

กำรผยพรประกำศหรือระบียบของกองทุนฯ	 หรือหลักกณฑ์กำรสนับสนุนงบประมำณครงกำร	 ละ
ผนสุขภำพของ	อปท.	พืไอประชำสัมพันธ์฿หຌหนวยบริกำร	ละภำคีครือขำย฿นชุมชนทรำบ	฿นกำรรับรูຌ 
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กำรมีงบประมำณของกองทุนฯ	 พืไอจัดท�ำครงกำร	 หรือกิจกรรมมำขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนฯ 

ตอเป
 ครัๅงทีไ ใ พืไอพิจำรณำรำยละอียดของตละครงกำรหรือกิจกรรมตำมขຌอ	 แเ	 ิแี	 ถึง	 ิ5ี		 
ิดยกิจกรรมตำม	 ิ5ี	 ฿หຌขึๅนอยูกับสภำพปัญหำของพืๅนทีไี	 ละอนุมัติกำร฿ชຌงบประมำณทีไสอดคลຌอง
ปัญหำสำธำรณสุข฿นพืๅนทีไ	 รูปบบกำรน�ำสนอครงกำรอำจ฿หຌผู ຌสนอมำสนอครงกำรตอคณะ
กรรมกำรดຌวยตนองหรือสนอครงกำรตอคณะอนุกรรมกำร	 หรือคณะท�ำงำนทีไคณะกรรมกำรกองทุน
มอบหมำยกใเดຌ	ตทุกครงกำร	ตຌองผำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกองทุน
 การประชุมครัๅงถัดเป	 พืไอพิจำรณำครงกำรทีไขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนฯ	
ระหวำงป	 รวมทัๅงติดตำมผลกำรด�ำนินงำนครงกำรทีไกองทุนฯ	 ฿หຌกำรสนับสนุนเปลຌว	 รำยงำนสถำนะ 
กำรงินทุกเตรมำส	 ทบทวนปัญหำสำธำรณสุข฿นพืๅนทีไ	 ติดตำมกำรบันทึกรำยงำนผำนระบบออนเลน์	
http://obt.nhso.go.th	฿หຌถูกตຌองละปຓนปัจจุบัน
 โ. กองทุนฯ ทีได�านินการตอนืไอง ิ กองทุนฯ ดิมี ควรมีกำรประชุมอยำงนຌอยทุก	แูใ	ดือน	ดังนีๅ
  โ.แ ฿นชวงดือนตุลาคม ู ธันวาคม ิเตรมาสรกี ควรมีกำรประชุมพืไอ
	 	 	 ู	 สรุปผลกำรด�ำนินงำน฿นปทีไผำนมำ	
	 	 	 ู	 จัดท�ำผนสุขภำพของกองทุนฯ	ก�ำหนดกรอบครงกำร	หรือกิจกรรมของปงบประมำณ฿หม
	 	 	 ู	 อนุมัติผนกำรงินประจ�ำป	ประกำศ฿ชຌผนฯ
  โ.โ ฿นชวงดือนมกราคม ู มีนาคม ิเตรมาสทีไ โี ควรมีกำรประชุมพืไอ
	 	 	 ู	 	พิจำรณำรำยละอียดของตละครงกำรหรือกิจกรรมตำมขຌอ	แเ	 ิแี	ถึง	 ิ5ี	 	ส�ำหรับ

รูปบบกำรน�ำสนอครงกำร	 อำจ฿หຌผูຌรับผิดชอบครงกำรน�ำสนอครงกำรตอคณะ
กรรมกำรดຌวยตนองหรือน�ำสนอครงกำรตอคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำนทีไ
คณะกรรมกำรกองทุนฯ	มอบหมำย

	 	 	 ู	 	อนุมัติกำร฿ชຌงบประมำณอำจสอดคลຌองกับผนทีไทำงดินยุทธศำสตร์	หรือผนสุขภำพ
ชุมชน	 หรือผนสุขภำพของกองทุนฯ	 หรือปัญหำสำธำรณสุข฿นพืๅนทีไ	 ตทุกครงกำร
ตຌองผำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกองทุน

  โ.ใ ฿นชวงดือนมษายน ู กันยายน ิเตรมาส ใ ู ไี ควรมีกำรประชุมพืไอ
	 	 	 ู	 พิจำรณำครงกำร	หรือกิจกรรมทีไขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนฯ	ระหวำงป
	 	 	 ู	 	ก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำนินงำนตำมครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ของหนวยงำน/องค์กร	 

ทีไกองทุนฯ	฿หຌกำรสนับสนุน
	 	 	 ู	 ทบทวนปัญหำสำธำรณสุข฿นพืๅนทีไ
	 	 ู	 	ติดตำมกำรบันทึกรำยงำนผำนปรกรมระบบออนเลน์	 http://obt.nhso.go.th 

฿หຌถูกตຌองละปຓนปัจจุบัน
 ใ. ขຌอสนอนะส�าหรับการประชุม ละการรายงาน
	 	 ใ.แ	คณะกรรมกำรกองทุนตຌองพิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบตอรำยงำนสถำนะกำรงินทุกเตรมำส



คูมือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ
ิตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพหงชาติฯ พ.ศ. โ5ๆแี

37

	 	 ใ.โ		กรรมกำรละลขำนุกำรตຌองจัดท�ำระบียบวำระกำรประชุม	 ละบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมทุกครัๅง

	 	 ใ.ใ	กำรประชุม฿นตละครัๅงองค์ประชุมตຌองเมนຌอยกวำกึไงหนึไง
	 	 ใ.ไ	กำรจัดท�ำบันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุน	 ควรท�ำปຓนลำยลักษณ์อักษร 
฿นรูปบบ฿ดรูปบบหนึไงกใเดຌ	 พืไอกใบเวຌปຓนหลักฐำนส�ำหรับ฿ชຌ฿นกำรอຌำงอิงละกำรตรวจสอบ	 ดย฿หຌ
ประธำนกรรมกำรละลขำนุกำรปຓนผูຌลงนำมรับรองรำยงำนกำรประชุมทุกครัๅง
5. คาตอบทนละคา฿ชຌจายตามขຌอ โแ หงประกาศฯ พ.ศ. โ5ๆแ ดังนีๅ
	 แ.	 กรรมกำร	ทีไปรึกษำ	อนุกรรมกำร	ละคณะท�ำงำน	เดຌรับคำตอบทน฿นกำรประชุม	คำ฿ชຌจำย 

฿นกำรดินทำง	ละคำ฿ชຌจำยอืไน	 ดยอัตรำคำตอบทนปຓนเปตำมขຌอก�ำหนด฿นหมวด	ใ	ขຌอ	ๆ	 อกสำร
หมำยลข	แ	นบทຌำยประกำศฯ	พ.ศ.	โ5ๆแ
	 โ.	 บุคคลภำยนอกทีไเดຌรับชิญมำประชุมจะเดຌรับคำตอบทน฿นกำรประชุมทำกับกรรมกำร
	 ใ.	 จຌำหนຌำทีไหรือลูกจຌำงของ	 อปท.	 ทีไรับกำรตงตัๅง฿หຌปฏิบัติหนຌำทีไกีไยวกับกำรด�ำนินงำนละ
บริหำรจัดกำรฯ	 ทีไขຌำรวมประชุม	 มีสิทธิเดຌรับคำตอบทน฿นกำรประชุม	 ฿หຌบิกจำย฿นอัตรำทำกับ
กรรมกำรดยปຓนเปตำมขຌอก�ำหนด฿นหมวด	ใ	ขຌอ	็	อกสำรหมำยลข	แ	นบทຌำยประกำศฯ	พ.ศ.	โ5ๆแ	
ตตຌองเมกินวงงินตำมขຌอ	แเ	ิไี	

ผนภาพสดงสาระส�าคัญของคณะกรรมการกองทุน

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
(ตามข้อ 15)

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์ประกอบ
(ตามข้อ 12)

วาระการดํารงและพ้นตําแหน่ง
(ตามข้อ 13,14)

อํานาจหน้าที่
(ตามข้อ 10,16,17)

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
(ตามข้อ 21)

ๆ. คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูลระยะยาวส�าหรับผูຌสูงอายุทีไมีภาวะพึไงพิง ิคณะ
อนุกรรมการ LTCี ตงตัๅงดยคณะกรรมการกองทุน มีองค์ประกอบตามขຌอ แ่ หงประกาศฯ พ.ศ. 
โ5ๆแ ดังนีๅ
	 ิแี	 ผูຌบริหำรสูงสุดของ	อปท.	หรือผูຌบริหำรอืไนทีไผูຌบริหำรสูงสุดของ	อปท.	มอบหมำย	ปຓนประธำน
อนุกรรมกำร	
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	 ินำยกทศมนตรี...	/อบต.	...	หรือผูຌบริหำรอืไนทีไผูຌบริหำรสูงสุดของ	อปท.	มอบหมำย	สำมำรถมอบ
หมำยเดຌดยกฎ	ระบียบวิธีปฏิบัติของหนวยงำน		ปຓนประธำนอนุกรรมกำรดยต�ำหนงี	
	 ิโี	 ผูຌทนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ	จ�ำนวน	โ	คน	ปຓนอนุกรรมกำร
	 ิปຓนอนุกรรมกำรดยต�ำหนงกรรมกำรกองทุนี
	 ิใี	 หัวหนຌำหนวยบริกำรประจ�ำทีไจัดบริกำรสำธำรณสุข฿นทຌองถิไนหรือผูຌทน	ปຓนอนุกรรมกำร
	 ิหัวหนຌำหนวยบริกำรประจ�ำทีไจัดบริกำรสำธำรณสุข฿นทຌองถิไน	คือ	ผอ.	รพ.	ทีไจัดบริกำรสำธำรณสุข 

฿นทຌองถิไนนัๅน	ซึไงขึๅนทะบียนปຓนหนวยบริกำรประจ�ำกับ	สปสช.	ปຓนอนุกรรมกำรดยต�ำหนง	สำมำรถ
มอบผูຌทนเดຌตำมสำยบังคับบัญชำของหนวยงำนี
	 ิไี	 สำธำรณสุขอ�ำภอหรือผูຌทน	ปຓนอนุกรรมกำร
	 ิปຓนอนุกรรมกำรดยต�ำหนง	สำมำรถมอบผูຌทนเดຌตำมสำยบังคับบัญชำของหนวยงำนี
	 ิ5ี	หัวหนຌำหนวยบริกำรปฐมภูมิทีไจัดบริกำรสำธำรณสุข฿นทຌองถิไน	ปຓนอนุกรรมกำร
	 ิหัวหนຌำหนวยบริกำรปฐมภูมิทีไจัดบริกำรสำธำรณสุข฿นทຌองถิไน	 คือ	 ผอ.	 รพ.สต./...	 ทีไจัดบริกำร
สำธำรณสุข฿นทຌองถิไน	ซึไงขึๅนทะบียนปຓนหนวยบริกำรปฐมภูมิกับ	สปสช.	ปຓนอนุกรรมกำรดยต�ำหนงี
	 ิๆี	ผูຌจัดกำรกำรดูลระยะยำวดຌำนสำธำรณสุข	ปຓนอนุกรรมกำร
	 ิปຓนอนุกรรมกำรดยกำรมอบหมำยี
	 ิ็ี	ผูຌชวยหลือดูลผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	ปຓนอนุกรรมกำร
	 ิปຓนอนุกรรมกำรดยกำรมอบหมำยี
	 ิ่ี	ปลัด	อปท.	ปຓนอนุกรรมกำรละลขำนุกำร
	 ิปຓนอนุกรรมกำรละลขำนุกำรดยต�ำหนงี
	 ิ้ี	จຌำหนຌำทีไอืไนทีไผูຌบริหำรสูงสุดของ	อปท.	มอบหมำย	ปຓนอนุกรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร
	 ิปຓนอนุกรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำรดยกำรมอบหมำยี
็. อ�านาจหนຌาทีไของคณะอนุกรรมการ LTC ตามขຌอ แ้ หงประกาศฯ พ.ศ. โ5ๆแ 
	 ก�ำหนด฿หຌมีอ�ำนำจ฿นกำรพิจำรณำอนุมัติครงกำร	 ผนกำรดูลรำยบุคคล	 รวมถึงคำ฿ชຌจำยตำม
ผนกำรดูลรำยบุคคลส�ำหรับผูຌสูงอำยุทีไมีภำวะพึไงพิง	 ของศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุ฿นชุมชน	
หนวยบริกำร	หรือสถำนบริกำร	
	 กรณีกำรสนับสนุน฿หຌกับศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุ฿นชุมชน	 คณะอนุกรรมกำร	 LTC	 ตຌอง
พิจำรณำคุณลักษณะของศูนย์ฯ	ตำมหลักกณฑ์ทีไ	สปสช.	ก�ำหนด	ดยยังคงหลักกณฑ์ตำมประกำศตำม
ประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ	 รืไอง	 หลักกณฑ์กำรสนับสนุนละสงสริมศูนย์พัฒนำ
ละฟຕนฟูคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุละคนพิกำร	พ.ศ.	โ5ๆเ	ิดูรำยละอียด฿นบททีไ	5ี 
่. การประชุมของคณะอนุกรรมการ LTC ฿หຌน�าขຌอ แ5 หงประกาศฯ พ.ศ. โ5ๆแ มาบังคับ฿ชຌ ดังนีๅ
	 แี	 กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรตຌองมีอนุกรรมกำรมำประชุมเมนຌอยกวำกึไงหนึไงของจ�ำนวน
อนุกรรมกำรทัๅงหมด	จึงจะปຓนองค์ประชุม	
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	 โี	 กรณีประธำนอนุกรรมกำรเมมำประชุมหรือเมอำจปฏิบัติหนຌำทีไเดຌ	 ฿หຌอนุกรรมกำรทีไมำ
ประชุมลือกอนุกรรมกำรคนหนึไงปຓนประธำน฿นทีไประชุม	

ผนภาพสดงสาระส�าคัญของคณะอนุกรรมการ LTC
้. คาตอบทนละคา฿ชຌจายของคณะอนุกรรมการ LTC ป็นเป฿นนวทางดียวกับคณะกรรมการกองทุน 
 ขຌอนะน�าส�าหรับป็นนวทางการตงตัๅงคณะอนุกรรมการ LTC หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท�างานดຌานอืไน โ 

	 แ.	 อ�ำนำจ฿นกำรตงตัๅงปຓนของคณะกรรมกำรกองทุนตำมขຌอ	 แ็	 หงประกำศฯ	 พ.ศ.	 โ5ๆแ	 
มืไอเดຌองค์ประกอบของคณะอนุกรรมกำร	 LTC	 หรือคณะอนุกรรมกำร	 หรือคณะท�ำงำนดຌำนอืไน	 โ 

อำจท�ำปຓนค�ำสัไงตงตัๅง	 ดยประธำนกรรมกำรกองทุนปຓนผูຌลงนำม฿นค�ำสัไง	 พืไอกใบเวຌปຓนหลักฐำน 

พืไอกำรตรวจสอบ
	 โ.	 อนุกรรมกำรทีไปຓนดยต�ำหนงควรระบุปຓนต�ำหนง	 อนุกรรมกำรทีไปຓนดยกำรมอบหมำย	
ควรระบุชืไอนำมสกุลละตำมดຌวยต�ำหนง	 ซึไงปຓนอ�ำนำจละดุลพินิจของคณะกรรมกำรกองทุน฿นกำร
ตงตัๅงอนุกรรมกำรทีไปຓนดยกำรมอบหมำย	
	 ใ.	 ผูຌทนกรรมกำรกองทุนฯ	 ฿หຌปຓนดุลพินิจของคณะกรรมกำรกองทุน฿นกำรคัดลือก	 ดยอำจ 
น�ำขຌำปຓนวำระหนึไง฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรกองทุน	 พืไอ฿หຌเดຌมำซึไงผู ຌทนกรรมกำรกองทุนฯ 

จ�ำนวน	โ	คน	ปຓนอนุกรรมกำร
	 ไ.	 กำรด�ำรงต�ำหนงละกำรพຌนต�ำหนงปຓนดุลพินิจของคณะกรรมกำรกองทุน	ตำมฐำนอ�ำนำจ 
฿นกำรตงตัๅง	 ซึไงวำระของอนุกรรมกำร	 คณะท�ำงำน	 อำจก�ำหนดเป฿นทิศทำงดียวกับคณะกรรมกำร
กองทุน		
	 5.	 คำตอบทนละคำ฿ชຌจำยปຓนเปตำมขຌอ	โแ	หงประกำศฯ	พ.ศ.	โ5ๆแ	ดยอัตรำปຓนเปตำม
ขຌอก�ำหนด฿นหมวด	ใ	ของอกสำรหมำยลข	แ	นบทຌำยประกำศดังกลำว

การประชุมคณะอนุกรรมการ LTC
(ตามข้อ 15)

คณะอนุกรรมการ LTC

องค์ประกอบ
(ตามข้อ 18)

วาระการดํารงและพ้นตําแหน่ง
(เป็นอํานาจของคณะกรรมการกองทุน)

อํานาจหน้าที่
(ตามข้อ 19)

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
(ตามข้อ 21)
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 หลักกณฑ์การสนับสนุนงินกองทุนฯ ตามขຌอ แเ หงประกาศฯ พ.ศ. โ5ๆแ พืไอป็นคา฿ชຌจาย
ตามผนงาน ครงการ หรือกิจกรรม ทีไคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนีๅ
	 แี	 พืไอสนับสนุนละสงสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหนวยบริกำร	 สถำนบริกำร	 หรือ
หนวยงำนสำธำรณสุข
	 โี	 พืไอสนับสนุนละสงสริมกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมสรຌำงสริมสุขภำพ	ละกำรปງองกันรค 

ขององค์กรหรือกลุมประชำชน	หรือหนวยงำนอืไน	
	 ใี	 พืไอสนับสนุนละสงสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของศูนย์พัฒนำดใกลใกหรือศูนย์ทีไ 
ด�ำนินกิจกรรมกีไยวกับกำรพัฒนำละดูลดใกลใก฿นชุมชน	 ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุ฿นชุมชน	 
หรือหนวยงำนทีไรับผิดชอบศูนย์พัฒนำดใกลใก	 หรือศูนย์ทีได�ำนินกิจกรรมกีไยวกับกำรพัฒนำละดูล
ดใกลใก฿นชุมชน	หรือกำรพัฒนำละฟຕนฟูคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุหรือคนพิกำร฿นชุมชน
	 ไี	 พืไอสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนฯ	฿หຌมีประสิทธิภำพของ	อปท.	เมกิน 

รຌอยละ	แ5	ของงินรำยรับของกองทุนฯ	ตำมขຌอ	็ 	ิ แี	ิ โี	ละ	ิ ใี	฿นตละปงบประมำณนัๅน	หำก	อปท.	฿ด 

เดຌรับงินพิไมตำมขຌอ	็	วรรคสอง	ิคำบริกำร	LTCี	อำจสนับสนุนคำ฿ชຌจำยพิไมติมเดຌอีกเมกินรຌอยละ	5	 
กรณีทีไมีควำมจ�ำปຓนตຌอง฿ชຌจำยพืไอจัดหำครุภัณฑ์ทีไกีไยวขຌองดยตรง	 ฿หຌสนับสนุนเดຌ฿นวงงินตำม 

ควำมจ�ำปຓน	ละครุภัณฑ์ทีไจัดหำเดຌ฿หຌปຓนทรัพย์สินของ	อปท.	นัๅน	
	 5ี	 พืไอสนับสนุนละสงสริมกิจกรรมกรณีกิดรคระบำดหรือภัยพิบัติ฿นพืๅนทีไ	 ฿นกำรปງองกัน 

ละกຌเขปัญหำสำธำรณสุขเดຌตำมควำมจ�ำปຓน	หมำะสม	ละทันตอสถำนกำรณ์เดຌ
	 กรณีครงกำรหรือกิจกรรมทีไขอกำรสนับสนุนตำมขຌอ	แเ	ิแี	ิใี	ละ	ิ5ี	มีควำมจ�ำปຓนตຌองจัดหำ
ครุภัณฑ์พืไอกำรจัดบริกำรสำธำรณสุข฿หຌกับบุคคล	 ฿หຌคณะกรรมกำรกองทุนพิจำรณำสนับสนุนเดຌ฿น
วงงินตำมควำมจ�ำปຓน	 วຌนตกรณี	 ิโี	 ฿หຌสนับสนุนเดຌ฿นวงงินเมกิน	 แเุเเเ	 บำทตอครงกำร	 ละ
ครุภัณฑ์ทีไจัดหำเดຌ฿หຌปຓนทรัพย์สินของหนวยงำน	องค์กรหรือกลุมประชำชน	ทีไเดຌรับกำรสนับสนุน	
ผูຌมีสิทธิทีไจะขอรับกำรสนับสนุนงินกองทุนฯ	เดຌก		
	 แ.	 หนวยบริกำร/สถำนบริกำร/หนวยงำนสำธำรณสุข	
	 โ.	 องค์กร/กลุมประชำชน/หนวยงำนอืไน
	 ใ.	 ศูนย์พัฒนำดใกลใก/ศูนย์ทีได�ำนินกิจกรรมกีไยวกับกำรพัฒนำละดูลดใกลใก฿นชุมชน/
ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุ฿นชุมชน/หนวยงำนทีไรับผิดชอบศูนย์พัฒนำดใกลใกหรือศูนย์ทีได�ำนิน

บทที่ 5 วิธีปฏิบัติในการสนับสนุนแผนงาน โครงการ กิจกรรม
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กิจกรรมกีไยวกับกำรพัฒนำละดูลดใกลใก฿นชุมชนหรือกำรพัฒนำละฟຕนฟูคุณภำพชีวิตผูຌสูงอำยุหรือ
คนพิกำร฿นชุมชน
	 ไ.	 องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
	 ดยกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขตำมนิยำมหงประกำศฯ	พ.ศ.	 โ5ๆแ	 หมำยถึง	 การจัดบริการ
สร้างสริมสุขภาพ ป้องกันรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ละรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิชิงรุก รวมถึง 
การจัดกระบวนการหรือกิจกรรมพ่ือการสร้างสริมสุขภาพ ละการป้องกันรค	 ผูຌมีสิทธิทีไจะขอรับ
กำรสนับสนุนงินกองทุนฯ	 จึงตຌองพิจำรณำตำมศักยภำพของหนวยงำน	 องค์กร	 หรือกลุมประชำชน	
ประกอบดຌวย	 ภำย฿ตຌวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	 ซึไงลักษณะของกิจกรรมยังคงสำมำรถน�ำตัวอยำง
กิจกรรมบริกำรสำธำรณสุขหงประกำศคณะอนุกรรมกำรสงสริมสุขภำพละปງองกันรคภำย฿ตຌ 
คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพหงชำติรืไอง	 กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของกองทุนหลักประกัน
สุขภำพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ	 พ.ศ.	 โ55็	 มำปຓนนวทำงประกอบกำรด�ำนินครงกำร	 หรือ
กิจกรรม	 พืไอขอรับสนับสนุนจำกกองทุนฯ	 เดຌ	 ทัๅงนีๅ	 สปสช.	 เดຌจัดตัวอยำงครงกำร	 ดยหนวยงำน 

ทีไมำขอรับงบประมำณจำกกองทุนสำมำรถปรับปลีไยนเดຌตำมควำมหมำะสมพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ 

กลุมปງำหมำยละสภำพปัญหำทำงสุขภำพของตละพืๅนทีไ	 ละคณะกรรมกำรกองทุนเดຌน�ำเป฿ชຌประยชน์ 
฿นกำรประชำสัมพันธ์฿หຌกับหนวยงำน	 องค์กร	 กลุมประชำชน	 ทีไจะมำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
กองทุน	

ตัวอยางครงการ แ
บบสนอครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ................................................

รืไอง	 ขอสนอครงกำร	.........................................................................................................
รียน	 ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ.................................................................................
	 ดຌวย	ศูนย์พัฒนำดใกลใกต�ำบล..............	มีควำมประสงค์จะจัดท�ำครงกำร		....................................
................................................................................	฿นปงบประมำณ	..................	ดยขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ......................................	 ปຓนงิน	 .....................	 บำท	 ดยมี 

รำยละอียด	ดังนีๅ
สวนทีไ แ : รายละอียดผนงาน/ครงการ/กิจกรรม ิส�าหรับผูຌสนอฯ ลงรายละอียดี
หลักการหตุผล	ิมีหรือเมมีกใเดຌี	...............................................................................................................
แ. วัตถุประสงค์
	 แ.	 พืไอพัฒนำศักยภำพพอมหรือผูຌปกครอง฿หຌมีควำมรูຌ	 ควำมขຌำ฿จกีไยวกับกำรสงสริมละ
ประมินพัฒนำกำร	ดใก	เูๆ	ป	จ�ำนวน	...............	คน
	 โ.	 พืไอ฿หຌดใก	เูๆ	ป	เดຌรับกำรประมินละกระตุຌนพัฒนำกำรทีไหมำะสมตำมวัย	จ�ำนวน	...... คน
	 ใ.	 พืไอ฿หຌดใก	 เูๆ	 ป	 ทีไสงสัยพัฒนำกำรลำชຌำละหรือมีอำยุ	 ุ้	 แุ่	 ใเ	 ละ	 ไโ	 ดือนเดຌรับ 

กำรคัดกรองดยจຌำหนຌำทีไสำธำรณสุข	จ�ำนวน ............	คน

กำรสงสริมพัฒนำกำรละกำรรียนรูຌ฿นดใกลใกละดใกกอนวัยรียน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					กำรสงสริมพัฒนำ
กำรละกำรรียนรูຌ฿นดใกลใกละดใกกอนวัยรียน


