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สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

  องค์การสหประชาชาติได้กําหนดเป้าหมายของการพัฒนาที่ ย่ังยืนในช่วงระหว่างปี  
พ.ศ. 2558 – 2573 ซึ่งการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าน้ัน ได้ถูกกําหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาที่
ย่ังยืนของสหประชาชาติ และสําหรับประเทศไทย การดําเนินงานด้านหลักประกันสุขภาพของประชาชนได้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 อันส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยทุกคน ในการ
เข้าถึงบริการด้านการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดําเนินงานร่วมกันในด้านการบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในกลุ่มที่ต้องได้รับการบริการด้านการสาธารณสุข
เป็นกรณีพิเศษ อาทิ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง รวมถึง
กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง สามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพอย่างเหมาะสม และทั่วถึง ตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอขอบคุณสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ที่ ช่วยสนับสนุนการจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พ้ืนที่  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 น้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนระบบหลักประกัน
สุขภาพที่ย่ังยืน นําไปสู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยทุกคน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนของ
ประเทศชาติสืบไป 

 

 

(นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ) 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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สารเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
  

 ตลอดระยะเวลา  12 ปี  ของการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พ้ืนที่   
หรือที่รู้จักและเรียกกันทั่วไปว่า “กองทุนตําบล” เติบโตเข้มแข็งจนส่งผลให้เป็นกองทุนที่มีมิติในการดําเนินงาน
ที่กว้างขึ้น  มิติที่สําคัญคือการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ การที่จะทําให้มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นได้จริงน้ัน จะต้องมีการประสานการทํางานกับทุกฝ่ายทั้งภาคของประชน ท้องถิ่น สาธารณสุข 
ตลอดจนมีการบูรณาการการทํางานเชิงนโยบายร่วมกัน โดยยึดพ้ืนที่และประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
กําหนดเป้าหมายร่วมกัน ในระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนตําบลก็สามารถดําเนินงานเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
เข้าถึงบริการสาธารณสุข  โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคให้เกิดขึ้นจริงในชุมชน เพราะสาเหตุ 
ของการเกิดโรคส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งมิติทางสังคมท้องถิ่นจะมีความใกล้ชิดและรับรู้
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได้ดี ท้องถิ่นจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดการตามสภาพปัญหาของแต่ละ
พ้ืนที่ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น การดําเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) จึงเป็นเป้าหมายสําคัญที่เพ่ิมเข้ามา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง ที่อยู่ในชุมชน ให้ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเป็นอีกภารกิจหน่ึงที่สําคัญของกองทุนตําบล  

 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสําคัญทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไข หลักเกณฑ์ ประกาศ 
ระเบียบต่าง ๆ ของสํานักงาน รวมถึงการจัดทําคู่มือการดําเนินงานฉบับน้ี ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของท้องถิ่น
ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ต่อไป  

 ในโอกาสน้ี ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้กองทุนตําบล 
มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดความย่ังยืน และร่วมกันเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติของประเทศ เพ่ือประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชนต่อไป  

 

 

    (นายแพทย์ศกัด์ิชัย กาญจนวัฒนา) 
    เลขาธิการสาํนักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 
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บทที่ 3 บทบาท และหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน       33 
- ขั้นตอนการเข้าร่วมดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพฯ 
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- การดํารงตําแหน่งและการพ้นตําแหน่งกรรมการกองทุน 
- การประชุมคณะกรรมการกองทุน 
- ผลประโยชน์ 
- องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ

   พ่ึงพิง (คณะอนุกรรมการ LTC) 
- อํานาจหน้าที่/การประชุม/ผลประโยชน์ของคณะอนุกรรมการ LTC  
- ข้อแนะนําสําหรับการเป็นแนวทางการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ LTC/คณะอนุกรรมการ/ 

   คณะทํางานด้านอ่ืน ๆ  

บทที่ 5 วิธีปฏิบัติในการสนับสนนุแผนงาน โครงการ กิจกรรม      44 
- หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินกองทุนฯ 
- ตัวอย่างโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ 
- หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผูสู้งอายุที่มีภาะพ่ึงพิง (ค่าบริการ LTC)  
- ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติค่าบริการ LTC และแบบฟอร์มโครงการจัดบริการฯ (LTC) 
- หลักเกณฑ์ในการให้บริการในกรณีพ้ืนทีม่ีบุคคลทีม่ีภาวะพ่ึงพิง ซึ่งไม่เข้าเง่ือนไขการให้บริการ LTC 
- แนวทางเตรียมการรับตรวจจากหน่วยตรวจสอบ 

บทที่ 6 วิธีปฏิบัติในการรับเงนิ การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และการกํากับติดตามเงนิกองทุนฯ  60 
- วิธีการรับเงิน และการเก็บรกัษาเงิน  
- วิธีการการจ่ายเงิน 
- ข้อแนะนําสําหรับเป็นแนวทางประกอบการดําเนินงาน 
- การกํากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
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บทที่ 7 วิธีปฏิบัติในการจัดทําบัญช ีและการรายงาน       64 
- การบันทึกบัญชีและการรายงานผ่านโปรแกรมฯ http://obt.nhso.go.th  
- รอบระยะเวลาบัญชี และการรายงาน 
- ข้อแนะสําหรบัวิธีการรายงานด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมฯ 

บทที่ 8 การติดตาม กํากับ และประเมินผล       66 
- หลักเกณฑ์การติดตาม กํากับ และกรอบการประเมินผล 
- แบบการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
- แบบการประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผูสู้งอายุ 

   ที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) 

ภาคผนวก 1            77 
 1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน  78 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ 
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
 2. ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ 95 
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
 3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้ประกาศคณะกรรมการ 97 
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนฯ พ.ศ. 2557 
 4. ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรและคณุสมบัติของ  104 
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง พ.ศ. 2559 
 5. ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริม 105 
ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. 2560 

ภาคผนวก 2           107 
 1. บันทึกความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  108 
ในเรื่องการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ และสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
 2. บันทึกความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  111 
ในเรื่องการจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
(Long Term Care) แบบบูรณาการในพ้ืนที่ 
 3. ข้อตกลงการดําเนินงานร่วมกันเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและงบประมาณเรื่องการจัด 113 
ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care)  
แบบบูรณาการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559  
 4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกัน 115 
สุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ที่ มท 0810.5/ว 3230 ลงวันที ่10 ตุลาคม 2561 
 5. ข้อตกลงดําเนินงานร่วมกันเพ่ือสนับสนุนระบบข้อมูลและรายงานการดูแลระยะยาว  116 
ด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care) ปี พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก 3           118 
 1. ข้อตกลงการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ   119 
 2. ข้อตกลงการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ กรณีเข้าร่วม  121 
ดําเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ 
 3 ตัวอย่างแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทนุหลักประกันสุขภาพฯ   123 
 4. แบบฟอร์มโครงการจัดบริการฯ (Long Term Care)     129 
 5. ข้อตกลงการจัดบริการฯ (Long Term Care)      132 
 6. แบบขอเบิกเงินจัดบริการฯ (Long Term Care) (แบบฎีกา)    134 
 7. ใบสําคญัรับเงิน         136 
 8. ใบเสร็จรับเงิน          137 
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บทท่ี 1 
ท่ีมา แนวคดิ และหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี 

ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กําหนดให้
คณะกรรมการหลักฯ สนับสนุน ประสาน และกําหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่าย 
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพ้ืนที่โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
และเพ่ือให้การดําเนินงานและบริหารจัดการเป็นไปตามเจตนารมณ์ คณะกรรมการหลักฯ จึงออกประกาศ 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาลดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549 โดยให้มีกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จึงได้เริ่มดําเนินการนับต้ังแต่มีประกาศดังกล่าวเป็นต้นมา  

ต่อมาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ดร. ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ และเครือข่าย
นักวิจัยในทุกภูมิภาค ได้ศึกษาวิจัยนโยบายสาธารณะกองทุนฯ ปี พ.ศ. 2550 และ 2552 ทําให้ได้ข้อสรุป 
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายและการดําเนินงานในพ้ืนที่ จึงนํามาซึ่งการแก้ไข
ประกาศคณะกรรมการหลักฯ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบล 
หรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชี  
หรือทรัพย์สินในกองทุนฯ ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552  

ในปี 2557 คณะกรรมการหลักฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน 
ให้ อปท. ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนตําบล เทศบาล หรือ อปท. รูปแบบอ่ืนเป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ ซึ่งในระยะ
ต่อมาคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักฯ ได้ออกประกาศ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนฯ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค ์
ให้กองทุนฯ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข  
หรือหน่วยงานอ่ืน หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
ในพ้ืนที่ เ พ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  
และกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่อยู่ในพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
คณะกรรมการหลักฯ จึงพิจารณาเห็นควรให้นําประกาศดังกล่าวมาใช้เพ่ือสนับสนุนให้ อปท. ดําเนินงาน 
และบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ในปี 2559 รัฐบาลให้ความสําคัญกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีนโยบายที่มุ่งเน้นการดูแล
ผู้สูงอายุที่ภาวะพ่ึงพิง (ติดบ้านติดเตียง) ให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม กระทรวงสาธารณสุข สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตําบล และ สปสช. จึงได้ร่วมกันสนับสนุนองค์กร 
อปท. ให้เป็นหน่วยบริหารจัดการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะยาวฯ เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่ประเทศไทยเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ โดยมุ่งหวังให้ อปท. เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดบริการดูแลระยะยาวฯ เชิงรุก 
ที่บ้าน หรือที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายหน่วยบริการประจํา 
ในพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการหลักฯ  
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จึงได้ออกประกาศเพ่ิมเติม เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้ อปท. ดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยเน้ือหาของประกาศจะเช่ือมโยงกับ
ประกาศคณะกรรมการหลักฯ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้ อปท. ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนฯ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งต่อมาพบว่าการแยกประกาศออกเป็น 2 ฉบับ  
ทําให้พ้ืนที่เข้าใจเน้ือหาของประกาศคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งประกาศ 2 ฉบับ ยังมี
ประเด็นที่ เป็นข้อติดขัดในการบริหารจัดการกองทุนฯ ประกอบกับผลการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป
ปีงบประมาณ 2560 (ด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ) มีข้อเสนอให้ สปสช. ทบทวนหลักเกณฑ์การดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนฯ เพ่ือให้ประชาชนไม่เสียประโยชน์ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
คณะกรรมการหลักฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้ อปท. ดําเนินงาน 
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จึงได้มีมติในการประชุมคร้ังที่ 7/2561 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 โดยการปรับปรุงและยกร่างประกาศใหม่ได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สปสช. ส่วนกลาง สปสช. เขต กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทน อปท. 
และผู้แทนภาคประชาชน ได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางเพ่ือให้การดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์ชอบด้วยหลักกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ. 2545 มีความเหมาะสม ต่อเน่ือง และเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากย่ิงขึ้น  

ประกาศฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 ได้มุ่งเน้นให้ อปท. สามารถบริหารจัดการงบประมาณ 
กองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขในชุมชนเพ่ือดูแล
สุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ โดยการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ จะต้องสอดคล้องตามอํานาจ
มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และสอดรับกับแนวทางการ
ดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย โดยไม่ก้าวล่วงอํานาจหน่วยงานอื่น ประกาศน้ีจึงกําหนดวัตถุประสงค์
กองทุนฯ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงาน
สาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพ่ือให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม 
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นเพ่ือให้กองทุนฯ เป็นฐานในการดูแลสุขภาพให้กับ
ชุมชน และเป็นทุนหนุนเสริมสร้างประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  
โดยให้คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ในการจัดการระบบดูแล
สุขภาพของประชาชนเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ ซึ่งประชาชนทุกกลุ่มวัยจะได้รับการดูแลสุขภาพด้าน
บริการสาธารณสุข รวมถึงกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดบริการน้ันด้วย จึงเป็นการเพ่ิมการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขในชุมชนอย่างแท้จริง  

โดยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังต่อไปน้ี 

(1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุข 

(2) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการ
ป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน 
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(3) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  
หรือการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 

(4) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละ
ปีงบประมาณน้ัน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 5 และกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือจัดหา
ครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจําเป็นและครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

(5) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจําเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ 

กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนตาม (1) (3) และ (5) มีความจําเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือการจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคล ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาสนับสนุนได้ในวงเงินตาม
ความจําเป็น เว้นแต่กรณี (2) ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้
ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุน 

สําหรับเงินค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (ค่าบริการ LTC) ให้สนับสนุนแก่ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ เพ่ือจัดบริการสาธารณสุขสําหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุข
สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่กําหนดในแนบท้ายประกาศน้ี ทั้งน้ี ตามโครงการที่คณะอนุกรรมการสนับสนุน
การจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงอนุมัติ  

ภาพแสดงองค์ประกอบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ (เปน็เพียงภาพตัวอย่าง) 
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1. อปท. เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพฯ โดยมีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  

2. งบประมาณกองทุนฯ ประกอบด้วย เงินจากกองทุน สปสช. และอปท. และค่าบริการ
สาธารณสุขอ่ืน เช่น ค่าบริการ LTC 

3. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามแผนงาน โครงการ  
หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ หรือคณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์ 
ตามประกาศน้ี  

4. การดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดบริการสาธารณสุข โดยหน่วยบริการ 
สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ตามศักยภาพของหน่วยงานน้ันๆ  

5. การรายงานผลการดําเนินงานและรายงานทางการเงิน สปสช. กําหนดรูปแบบให้ อปท. จัดทํา
บัญชีและรายงานทางการเงินด้วยระบบออนไลด์ผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เว็บไซต์ 
http://obt.nhso.go.th   

6. การกํากับ ติดตาม และการประเมินผลกองทุน โดยคณะกรรมการกองทุนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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บทท่ี 2 

คําอธิบาย 
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิ

เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนบัสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินงาน 
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 

 
ประกาศน้ีเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดําเนินงาน 

และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จากการอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (4) (8) (9) และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้คํานึงถึงความพร้อม ความเหมาะสม  
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งน้ี เพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพ้ืนที่  
ได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขรวมถึงการพ่ึงตนเองด้านสาธารณสุข ด้วยการดําเนินงานและบริหารจัดการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

คําอธิบายในบทน้ีมุ่งหมายอธิบายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 เรียงข้อโดยประสงค์ให้ผู้ที่ได้ศึกษาคู่มือฉบับน้ีทราบถึงความ 
มุ่งหมายของถ้อยคําที่ปรากฎในประกาศ ตามลําดับดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561” 

ข้อ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 8 ให้ใช้บังคับต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 เว้นแต่ข้อ 8  
ซึ่งเป็นข้อกําหนดเก่ียวกับการสมทบเงินเข้ากองทุนฯ เน่ืองจากวิธีการต้ังงบประมาณสมทบของ อปท. กระทํา
ก่อนประกาศใช้บังคับ (สภาท้องถิ่นพิจารณาต้ังงบประมาณช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม เป็นประจํา 
ของทุกปี) จึงยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 และจะมีผลใช้บังคับในปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป ดังน้ันสําหรับ
การต้ังงบประมาณสมทบของ อปท. ในปีงบประมาณ 2562 จึงให้นําหลักเกณฑ์ตามข้อ 6 แห่งประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557  
มาบังคับใช้ 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก  
(1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557  

(2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
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(3) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

เป็นข้อกําหนดในการยกเลิกประกาศฉบับเดิม และให้ใช้ประกาศน้ีมาบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป (ประกาศฯ ฉบับที่ 3 เป็นเพียงการประกาศเพ่ิมเติมเฉพาะในส่วนบทนิยาม 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เท่าน้ัน เพ่ือให้คณะกรรมการหลักฯ สามารถออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
เ พ่ือสนับสนุนให้กรุง เทพมหานครเป็นผู้ ดําเ นินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานครได้) 

ข้อ 4 ในประกาศน้ี 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วย

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ แต่ไม่ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

“กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
เชิงรุกที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต  

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
“การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพ และการป้องกันโรค  

“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
“หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรงแต่มิได้

เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ 
“หน่วยงานอ่ืน” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุข 
“องค์กรหรือกลุ่มประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชนหรือบุคคล

ที่มีการรวมตัวกันต้ังแต่ห้าคนข้ึนไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไร ทั้งน้ี จะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ก็ได้ 

“ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง” หมายความว่า ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่าสิบเอ็ดคะแนนหรือ
ตามเกณฑ์การประเมินที่สํานักงานกําหนด 

“การบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง” หมายความว่า การบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ที่บ้านหรือชุมชน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ  

“ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” หมายความว่า ศูนย์ซึ่งดําเนินงานเก่ียวกับการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน  

“ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง” (Caregiver) หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการอบรม 
ตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่สํานักงานกําหนด 
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“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เป็นบทนิยามคําศัพท์ตามประกาศน้ี เป็นการขยายความข้อกําหนดบางถ้อยคําให้เกิดความ

ชัดเจนและมีความเข้าใจมากขึ้น หรือมีการเขียนไว้หลายที่ในประกาศ การใช้ถ้อยคําเต็มอาจทําให้ประกาศ 
มีความยาวเกินความจําเป็น (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในบทที่มีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงตาม
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ) 

ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี  

(1) มีความประสงค์เข้าร่วมดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

(2) มีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณ 
เป็นข้อกําหนดคุณสมบัติของ อปท. ที่จะได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการ

กองทุนฯ จะต้องมีความประสงค์เข้าร่วมและมีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณเข้ากองทุนฯ ด้วย 
ข้อ 6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน 
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน 
องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพ่ือให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่น ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ในประกาศน้ีและมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เป็นข้อกําหนดให้ อปท. เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยให้มีกองทุนฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพ่ือให้บุคคล
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
ประกาศน้ีและมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ข้อ 7 เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย  
(1) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(2) เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) รายได้อ่ืน ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
นอกจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตาม (1) แล้ว ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ความเหมาะสม ซึ่งได้แสดงความจํานงเข้าร่วมและสํานักงานเห็นชอบ 
ได้รับเงินเพ่ิมจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องสมทบเงิน หรือค่าบริการอ่ืน ตามที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติกําหนด 

เป็นข้อกําหนดที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ ประกอบด้วย 
วรรคหน่ึง ประกอบด้วย (1) เป็นเงินที่จัดสรรตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคที่ดําเนินการในชุมชน ปัจจุบันได้รับ จํานวน 45 บาทต่อคน ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดําเนินงาน
และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปีงบประมาณนั้น ๆ (2) เป็นเงินสมทบจาก 
อปท. และ (3) รายได้อ่ืน ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนฯ เช่น ดอกเบ้ีย เงินบริจาค เป็นต้น 
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วรรคสอง เป็นงบค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (ค่าบริการ LTC) ซึ่งจ่าย
เพ่ิมเติมให้กับ อปท. ที่ดําเนินงานกองทุนฯ และได้สมัครเข้าร่วมดําเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และ อปท. ไม่ต้องสมทบเงินเข้ามา โดยค่าบริการ LTC จะสามารถจ่ายได้
เฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่าน้ัน 

ข้อ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราร้อยละ 
ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7 (1) ดังต่อไปน้ี  

(1) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงิน
อุดหนุน ตํ่ากว่า 6 ล้านบาท 

(2) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงิน
อุดหนุน ต้ังแต่ 6 ถึง 20 ล้านบาท 

(3) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงิน
อุดหนุน สูงกว่า 20 ล้านบาท 

เป็นข้อกําหนดสัดส่วนการสมทบเงินเข้ากองทุนฯ โดยการคิดคํานวณอัตราการสมทบเงินใช้
เกณฑ์รายได้ของ อปท. ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนของปีที่ผ่านมา มาเป็นฐานในการคิดของแต่ละ อปท. โดยการ
คํานวณอัตราร้อยละจะคิดจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7 (1) เท่าน้ัน  

ตัวอย่างเช่น อบต. ก มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ในปีที่ผ่านมา 5 ล้านบาท ดังน้ัน อบต. ก จะอยู่ 
ในข้อ (1) ต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และ สปสช. จัดสรรงบประมาณประจําปีตามข้อ 7 (1)  
ให้ อบต. ก จํานวน 100,000 บาท ดังน้ัน อบต. ก จะต้องสมทบเงินไม้น้อยกว่า 30,000 บาท 

ข้อ 9 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชี การรายงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ และการกํากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 
แนบท้ายประกาศน้ี  

เงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถใช้ในปีงบประมาณถัด ๆ ไปได้ 
เป็นข้อกําหนดให้การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชี การรายงานของ

กองทุนฯ และการกํากับติดตามเงินกองทุนฯ เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศน้ี ส่วนวรรค
สองเป็นการกําหนดเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการนําเงินน้ีไปใช้ในปีถัด ๆ ไปได้ ดังน้ันเงินกองทุนฯ ที่เหลือ 
จากปีที่ผ่านมาจึงสามารถนํามาใช้สนับสนุนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ในปีงบประมาณน้ัน 
และในปีงบประมาณถัด ๆ ไปได้ 

ข้อ 10 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหน่ึง ให้ใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม 
เป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังต่อไปน้ี 

เป็นข้อกําหนดให้เงินกองทุนฯ ตามข้อ 7 (1) (2) และ (3) ใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม 
เป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ตามกรอบที่กําหนดไว้ใน  
(1) ถึง (5) ของประกาศน้ี ซึ่งลักษณะของกิจกรรมยังคงสามารถนําตัวอย่างกิจกรรมบริการสาธารณสุข 
แห่งประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ มาประกอบการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมได้ (ภาคผนวก 1 
หน้าที่ 97) 
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(1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ  
หรือหน่วยงานสาธารณสุข 
 เป็นข้อกําหนดให้หน่วยงานที่สามารถขอรับการสนับสนุนตาม (1) ได้แก่ หน่วยบริการ สถาน
บริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข โดยเน้นโครงการที่เป็นการจัดบริการสาธารณสุข (การสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก)  
 สถานบริการให้พิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 หน่วยบริการให้พิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 หน่วยงานสาธารณสุขให้พิจารณาตามภารกิจหน้าที่ที่มีความเก่ียวข้องกับงานด้านสาธารณสุข  
เช่น อปท. (อบต./เทศบาล)  มีภารกิจหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานด้านสาธารณสุขตามกฎหมายกําหนด โดยมี
หน่วยย่อยดําเนินงานในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นไปตามภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานถือปฏิบัติ 
ตัวอย่างเช่น สํานัก/กอง/ส่วน สาธารณสุขฯ หรือหน่วยย่อยอ่ืน ๆ ของ อปท. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ดังน้ัน
ผู้เสนอโครงการจึงต้องเป็น อปท. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักของหน่วยย่อยน้ัน ดังน้ันการขอรับสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฯ จึงต้องกระทําในนามหน่วยงาน ซึ่งแตกต่างจากประกาศฯ พ.ศ. 2557 ที่ให้หน่วย
ย่อยของ อปท. สามารถเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ได้ด้วยตัวของหน่วยย่อยเอง  
ทั้งน้ี หน่วยงานย่อยอ่ืน ๆ ของ อปท. ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม สามารถดําเนินกิจกรรมที่เป็น
บริการสาธารณสุขเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรค 

(2) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการ
ป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน 

เป็นข้อกําหนดให้ผู้ที่สามารถขอรับการสนับสนุนตาม (2) ได้แก่ องค์กรหรือกลุ่มประชาชน  
หรือหน่วยงานอื่น โดยเน้นโครงการที่เป็นการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกัน
โรค ซึ่งจะไม่สามารถจัดทําโครงการเพื่อการจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมถูมิ
เชิงรุกได้  

หน่วยงานอ่ืนให้พิจารณาถึงความเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่ได้มีภารกิจที่มีความเก่ียวข้องกับ
งานด้านสาธารณสุขโดยตรง แต่มีหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายกําหนด หากมีความสามารถ 
ในการจัดกระบวนการหรือจัดกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ก็สามารถขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ได้ โดยต้องกระทําในนามหน่วยงาน  

องค์กรหรือกลุ่มประชาชนให้พิจารณาถึงศักยภาพในการจัดกระบวนการหรือจัดกิจกรรมเพ่ือการ 
สร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของสมาชิกในกลุ่ม ส่วนการ
พิจารณาว่าองค์กรหรือกลุ่มประชาชนน้ัน ๆ แสวงหาผลกําไรหรือไม่ให้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง  

(3) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนหรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  
หรือการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 

เป็นข้อกําหนดให้ศูนย์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์สามารถขอรับการสนับสนุนตาม (3) ได้แก่  
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2) ศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  
3) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หมายความว่า ศูนย์ซึ่งดําเนินงานเกี่ยวกับการ

พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน  
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4) หน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรม
เก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 

โดยเน้นโครงการที่เป็นการจัดบริการสาธารณสุข (การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก)  

(4) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 
วรรคหน่ึงในแต่ละปีงบประมาณน้ัน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพ่ิมตามข้อ 7 วรรคสองอาจ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 5 กรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง
โดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจําเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน้ัน  
 เป็นข้อกําหนดเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น  

1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 
2) ค่าวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ที่ใช้ดําเนินงานกองทุน 
3) การพัฒนาศักยภาพกองทุน เช่น การอบรมคณะกรรมการ 
4) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  
5) อ่ืน ๆ เพ่ือการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ  
โดยมีวิธีการคิดคํานวณวงเงิน ดังน้ี  
1. การคิดคํานวณวงเงินสําหรับ อปท. ที่เข้าร่วมดําเนินงานกองทุนฯ ไม่เกินร้อยละ 15  

ให้คํานวณจากเงินกองทุนฯ ตามข้อ 7(1) (2) และ (3) ที่ได้รับในปีงบประมาณน้ัน โดยไม่รวมยอดเงินคงเหลือ
ยกมาของปีที่ผ่านมา 

2. การคิดคํานวณวงเงินสําหรับ อปท. ที่เข้าร่วมดําเนินงานกองทุนฯ และได้เข้าร่วมดําเนินงาน
การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้คํานวณเพ่ิมได้อีกร้อยละ 5 รวมแล้ว 
ไม่เกินร้อยละ 20 โดยคํานวณจากเงินกองทุนฯ ตามข้อ 7 (1) (2) และ (3) เท่าน้ัน โดยไม่ต้องนํางบค่าบริการ 
LTC ที่ได้รับเพ่ิมเติมมารวมคิดคํานวณ  

เหตุผลที่ไม่กําหนดวงเงินเป็นร้อยละ 20 เพราะต้องการคุมวงเงินกองทุนฯ ตามข้อ 10 (4)  
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เน่ืองจากบาง อปท. ไม่ได้สมัครเข้าร่วมดําเนินงานการดูแลระยะยาวฯ หากกําหนด
วงเงินเป็นร้อยละ 20 จะทําให้ค่าใช้จ่ายในหมวดน้ีเพ่ิมขึ้นและไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในหมวดอ่ืน จึงได้
กําหนดให้เพ่ิมเติมได้อีกร้อยละ 5 เพ่ือใช้สําหรับการดําเนินงานดูแลระยะยาวฯ 
 ตัวอย่างเช่น อบต. ก เข้าร่วมดําเนินงานการดูแลระยะยาวฯ คํานวณวงเงินตามข้อ 10 (4) ดังน้ี 
 1) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7 (1) จํานวน 
100,000 บาท 
 2) เงินสมทบจาก อปท. ตามข้อ 7 (2) จํานวน 30,000 บาท 
 3) รายได้อ่ืน ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนฯ ตามข้อ 7 (3) เช่น ดอกเบ้ีย  
เงินบริจาค จํานวน 20,000 บาท 
 4) รวมแล้วมีเงินรายรับของกองทุนฯ ในปีงบประมาณน้ี จํานวน 150,000 บาท 
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 ดังน้ันในปีงบประมาณน้ี อบต. ก มีเงินตามข้อ 10 (4) จํานวน 22,500 บาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการกองทุนฯ หาก อบต. ใช้งบประมาณในส่วนของร้อยละ 15 หมดแล้ว ก็จะสามารถ 
ใช้เพ่ิมเติมได้อีกร้อยละ 5 หรืออีกจํานวน 7,500 บาท 
 (5) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจําเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ 
 เป็นข้อกําหนดให้การขอรับสนับสนุนตามข้อ 10 (5) ได้แก่ ข้อ 10 (1) (2) และ (3) แล้วแต่กรณ ี
ซึ่งการเกิดโรคระบาดอาจมีความถี่ของการเกิดโรคที่ผิดปกติ โดยมีความจําเป็นต้องควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการ
กระจายตัวเป็นวงกว้าง และในกรณีเกิดภัยพิบัติแล้วส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ตัวอย่างเช่น แผ่นดินถล่ม อัคคีภัย 
ไฟป่า แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์ ภัยหนาว ภัยฟ้าผ่า ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย อาคารถล่ม ภัยจากการ
คมนาคมขนส่ง ฯลฯ ก็จะสามารถสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมโดยเน้นการดูแลสุขภาพที่ได้รับผลกระทบ 
จากการเกิดกรณีดังกล่าว ซึ่งเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาอนุมัติ เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขได้ทันต่อสถานการณ์ 
 กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนตาม (1) (3) และ (5) มีความจําเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือการจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคล ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาสนับสนุนได้ในวงเงินตาม
ความจําเป็น เว้นแต่กรณี (2) ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้
ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุน 

เป็นข้อกําหนดในกรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนตามข้อ 10 (1) (3) และ (5)  
มีความจําเป็นต้องจัดซื้อครุ ภัณฑ์ให้สามารถจัดซื้อได้ เ พ่ือการจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคล  
โดยคณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาสนับสนุนได้ในวงเงินตามความจําเป็น ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรม 
ที่ขอรับการสนับสนุนตามข้อ 10 (2) จะสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ  
และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมาได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุน 

ข้อ 11 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงตามข้อ 7 วรรคสอง ให้สนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการหรือสถาน
บริการ เพ่ือจัดบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อปี  
ตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่กําหนดในเอกสารหมายเลข 2 
แนบท้ายประกาศน้ี ทั้งน้ีตามโครงการที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงอนุมัติ  

กรณีผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงนอกเหนือจากวรรคหน่ึง ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาม
ข้อ 7 วรรคหน่ึง และใช้ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมา
เทียบเคียงโดยอนุโลม ทั้งน้ี ตามโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 

เป็นข้อกําหนดให้หน่วยงานที่สามารถขอรับการสนับสนุนตามข้อ 11 ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ และสถานบริการ เพ่ือจัดบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อปี (ค่าบริการ/ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง/ปี) ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์การ
บริการด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่กําหนดในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศน้ี  
โดยเป็นไปตามโครงการที่คณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติ  

กรณีพ้ืนที่มีผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงซึ่งไม่เข้าเง่ือนไขของงบค่าบริการ LTC ให้สามารถใช้จ่ายเงิน 
กองทุนฯ ตามข้อ 7 (1) (2) และ (3) มาสนับสนุนได้ โดยเป็นไปตามโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการ
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กองทุนอนุมัติ และให้นําชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่กําหนด
ในประกาศน้ีมาเทียบเคียง ซึ่งหน่วยงานที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุน ได้แก่ หน่วยงานตามข้อ 10 (1)  

ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย  
(1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จํานวนสองคน   เป็นกรรมการ 
(3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                เป็นกรรมการ 

 ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จํานวนสองคน 
(4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข   เป็นกรรมการ 

ในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จํานวนไม่เกินสองคน 
(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในท้องถิ่น     เป็นกรรมการ 

ที่คัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน 
(6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน   เป็นกรรมการ 

หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไม่เกินห้าคน 
(7) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  เป็นกรรมการ 

หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นน้ัน (ถ้ามี) 
(8) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       เป็นกรรมการ 

   และเลขานุการ 
(9) ผู้อํานวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข     เป็นกรรมการ 

และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข              และผู้ช่วยเลขานุการ 
หรือที่เรียกช่ืออ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุด 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

              (10) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่    เป็นกรรมการ  
                    ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุด         และผู้ช่วยเลขานุการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
ให้สาธารณสุขอําเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจําที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และท้องถิ่น

อําเภอเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน 
การคัดเลือกกรรมการตาม (4) (5) และ (6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด  
ให้กรรมการตาม (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (2) จํานวน 

สองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น  
เมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออก

คําสั่งแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทราบต่อไป 
เป็นข้อกําหนดให้คณะกรรมการกองทุนมีองค์ประกอบมาจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์ประกอบที่มา 

โดยตําแหน่ง (1) (8) (9) (10)  จากการมอบหมาย (3) (7)  และจากการคัดเลือก (4) (5) (6) โดยแนวทางการ
คัดเลือกเน้นกระบวนการที่โปร่งใส่ เปิดเผย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งกรรมการที่มาจากการ
คัดเลือกสํานักงานได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  
(ภาคผนวก 1 หน้าที่ 95) 
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กรรมการตาม (2) ประสงค์ให้เป็นดุลพินิจของกรรมการ (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10)  
ในการพิจารณาคัดเลือก  แต่การได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นน้ันควรพิจารณาจากความรู้ ความเช่ียวชาญ
งานด้านสาธารณสุข หรือมีความรอบรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม 
ทางสุขภาพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ 

กรรมการตาม (7) ประสงค์ให้ อปท. ประสานงานกับ สปสช. เขต ในการส่งช่ือผู้แทนของศูนย์
ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นน้ัน เป็นกรรมการ
กองทุน  

สาธารณสุขอําเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจําที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และท้องถิ่น
อําเภอ ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน เพ่ือให้คําปรึกษา ข้อแนะนํา ในการพิจารณาอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ หรือกิจกรรมที่มาขอรับการสนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ
ของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งหากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ก็ให้มอบผู้แทนได้ตามสายบังคับบัญชา 
ของหน่วยงาน 

เมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. (นายกเทศ 
มนตรี.../อบต. .....) เป็นผู้ออกคําสั่งแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้ สปสช. เขต ทราบ  

ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี  
นับแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งต้ัง 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหน่ึงแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการข้ึนใหม่ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่  
เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง  

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหน่ึง พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการคัดเลือก
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตําแหน่งกรรมการน้ันว่างลง ตามหลักเกณฑ์ 
ที่สํานักงานกําหนดในข้อ 12 วรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งต้ังกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างน้ันก็ได้ และในการน้ี
ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ 12 (3) ว่างลงโดยมิใ ช่เหตุพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

เป็นข้อกําหนดวาระกรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ในตําแหน่งได้
คราวละ 4 ปี นับต้ังแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งต้ัง เมื่อวาระครบ 4 ปี ยังไม่ได้มีการคัดเลือกกรรมการชุใหม่  
ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จนกว่ากรรมการที่ได้รับการคัดเลือกชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่ แต่ต้องไม่
เกิน 90 วัน นับจากวันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง   

กรณีกรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
ให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตําแหน่งกรรมการน้ันว่างลง 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก
กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 และผู้ได้รับการ
คัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน ยกเว้นกรณีวาระของกรรมการท่ีพ้น 
จากตําแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึง 90 วัน จะไม่ดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งต้ังกรรมการแทนตําแหน่ง 
ที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 
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กรณีกรรมการท่ีสภามอบหมายเป็นกรรมการกองทุน (ตามข้อ 12 (3)) ว่างลง โดยไม่ใช่เหตุพ้น
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการกองทุนจะประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

ข้อ 14 กรรมการตามข้อ 12 วรรคหน่ึง (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) นอกจากการพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระแล้ว ให้พ้นจากตําแหน่ง ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ย้ายไปดํารงตําแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่อ่ืน 
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระใน
ท้องถิ่น  

(8) ขาดประชุมสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
เป็นข้อกําหนดกรณีกรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) นอกจากพ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระ 4 ปีแล้ว จะพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระได้อีก 8 กรณีดังกล่าวข้างต้น  
ข้อ 15 การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม  
เป็นข้อกําหนดองค์ประชุมของคณะกรรมการกองทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง

หน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรณีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 16 คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจําปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10 
(3) ออกระเบียบที่จําเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ

ประกาศน้ี 
(4) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วย

บริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
(5) ให้คําแนะนําในการจัดทําข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวกับงานสาธารณสุขของ

กลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงิน

คงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เป็นข้อกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน ในการพิจารณาอนุมัติแผนการเงิน

ประจําปี  โครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามข้อ 10 ออกระเบียบที่จําเป็น
เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกองทุนฯ รวมท้ังให้คําแนะในการจัดทําข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรม 
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ที่เก่ียวกับงานสาธารณสุข และให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการับเงิน การจ่ายเงิน  
และเงินคงเหลือของกองทุนฯ ตามข้อ 16 (1) ถึง (6) ในประกาศน้ี 

ข้อ 17 คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ตามประกาศน้ี หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 

เป็นข้อกําหนดอํานาจของคณะกรรมการกองทุนในการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศน้ี 

ข้อ 18 ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งต้ังคณะอนุกรรมการชุดหน่ึงช่ือ “คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง” ประกอบด้วย  

(1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารอ่ืน เป็นประธานอนุกรรมการ 
ที่ผู้บริหารสูงสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

(2) ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพจํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
(3) หัวหน้าหน่วยบริการประจําที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ 

หรือผู้แทน 
(4) สาธารณสุขอําเภอหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ 
(5) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมทิี่จัดบริการสาธารณสุข เป็นอนุกรรมการ 
 ในท้องถิ่น 
(6) ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข เป็นอนุกรรมการ 
(7) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เป็นอนุกรรมการ 
(8) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ  
   และเลขานุการ 
(9) เจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุด เป็นอนุกรรมการ 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย และผู้ช่วยเลขานุการ 
เป็นข้อกําหนดให้องค์ประกอบของคณะคณะอนุกรรมการ LTC ประกอบด้วยอนุกรรมการ  

รวม 9 คน ซึ่งการแต่งต้ังเป็นไปตามอํานาจของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 17  
ข้อ 19 คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  

มีอํานาจหน้าที่ พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคล
สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ  

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
กําหนด 

เป็นข้อกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ LTC ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการ
ดูแลรายบุคคล (Care plan) และค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ  ซึ่งคุณลักษณะของศูนย์ฯ 
เป็นไปตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์
พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก 1 หน้าที่ 105) 

ข้อ 20 การประชุมของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะพ่ึงพิง คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ที่คณะกรรมการกองทุนแต่งต้ัง ให้นําข้อ 15 มาบังคับใช้ 
โดยอนุโลม 
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เป็นข้อกําหนดองค์ประชุม และการประชุม ของคณะอนุกรรมการ LTC คณะอนุกรรมการ 
คณะทํางานที่คณะกรรมการกองทุนแต่งต้ัง ให้นําข้อ 15 มาบังคับใช้ 

ข้อ 21 ให้กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และคณะทํางาน ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ให้บุคคลภายนอก และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งต้ัง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ที่เข้าร่วมประชุม มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ทั้งน้ี ต้องไม่เกินวงเงินของข้อ 10 (4)  

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหน่ึง และวรรคสองให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศน้ี 
เป็นข้อกําหนดให้กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และคณะทํางาน ได้รับค่าตอบแทนในการ

ประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศน้ี รวมถึงให้
บุคคลภายนอกและเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ อปท. ที่รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ของกองทุนฯ ที่เข้าร่วม
ประชุม มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการประชุมด้วย แต่ต้องไม่เกินวงเงินตามข้อ 10 (4) 

ข้อ 22 เพ่ือให้กองทุนหลักประกันสุขภาพมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนและมีการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ประสานกับท้องถิ่นจังหวัดในการติดตาม 
กํากับ ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง และรายงานให้สํานักงานทราบ 

เป็นข้อกําหนดให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ประสานกับท้องถิ่นจังหวัดในการ
ติดตาม กํากับ ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนฯ ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง และรายงานให้สํานักงานทราบ โดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนฯ ส่วนการกํากับอาจกระทําได้
ตามข้ันตอนการส่ังการตามระเบียบวิธปฏิบัติของหน่วยงานน้ัน ๆ  

ข้อ 23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคงเหลือมากกว่าสองเท่า 
ของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหน่ึง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา สํานักงานอาจงด
การจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7 (1) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงดการ
สมทบเงินตามข้อ 7 (2) ของปีงบประมาณน้ัน 

การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณนั้น กรณีค่าใช้จ่าย 
เพ่ือการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 10 (4) ให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวงเงิน 
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา  

เป็นข้อกําหนดในกรณี อปท. มีเงินกองทุนฯ คงเหลือมากกว่า 2 เท่าของรายรับกองทุนฯ  
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยสํานักงานอาจงดการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
และอปท. งดการสมทบเงินของปีงบประมาณน้ันได้ ซึ่งการดําเนินและบริหารจัดการกองทุนฯ ตามข้อ 10 (4) 
ให้สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวงเงินของปีที่ผ่านมา 

ตัวอย่างเช่น อบต. ก มีเงินคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 จํานวน 300,000 บาท และใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้รับเงินจัดสรรจาก สปสช. รวมกับเงินสมทบของ อปท. จํานวน 100,000 บาท  
เมื่อคํานวณแล้วสรุปว่ามีเงินเหลือ 3 เท่า ดังน้ันในปีงบประมาณ 2562 อบต. ก จะไม่ได้รับเงินจัดสรรและไม่
ต้องสมทบเงิน โดยการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ให้ใช้เงินกองทุนฯ ที่คงเหลือมาจากปี 2561  
ส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารจัดการตามข้อ 10 (4) ให้ใช้เท่ากับวงเงินตามข้อ 10 (4) ที่คํานวณ
ได้ในปี 2561 ซึ่งก็คือ 15,000 บาท 
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ข้อ 24 ให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 
แนวทางปฏิบัติ และการดําเนินงานต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเป็นคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เป็นแนวทางปฏิบัติและการดําเนินงาน
ต่อเน่ืองตามประกาศน้ี  

ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ และคณะทํางานตามวรรคหน่ึง อยู่ในตําแหน่งต่อไปได้ไม่เกิน
เก้าสิบวันนับจากวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
กรรมการตามข้อ 12 ต่อไป  

ในปีงบประมาณ 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสบทบเงินในอัตราตามข้อ 6 แห่งประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 
และให้ถือว่าข้อกําหนดของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 ในส่วนที่ เ ก่ียวกับการสมทบเงิน ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปและต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2563 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสบทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราตามข้อ 8 

เป็นข้อกําหนดเพ่ือให้การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ มีความต่อเน่ือง ยกเว้นการ
สมทบงบของ อปท. เฉพาะปีงบประมาณ 2562 จะใช้ข้อกําหนดตามข้อ 6 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2557 และจะ
ใช้ข้อกําหนดตามข้อ 8 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 มาบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป 

ข้อ 25 การดําเนินงานใดตามประกาศนี้ หากยังไม่มี กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่จะ
กําหนดขึ้นตามประกาศน้ี ให้ใช้ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้ 
โดยอนุโลม 

เป็นข้อกําหนดให้นํากฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของ อปท. มาบังคับใช้โดยอนุโลม  
ในกรณีที่ประกาศน้ีไม่ไม่มี กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่จะกําหนดขึ้น  

ข้อ 26 ให้เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี  
และให้มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี 

เป็นข้อกําหนดให้เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการ และมีอํานาจ
วินิจฉัยช้ีขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี  

เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ 

ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
หมวด 1 

การรับเงิน การเก็บรักษาเงนิ การจ่ายเงิน การจัดทําบญัชีและรายงาน 
ของกองทุนหลักประกันสขุภาพ 

1. การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
1.1 บรรดาเงินรายรับเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหน่ึง ให้นําส่งเข้าบัญชี

กองทุนหลักประกันสุขภาพที่เปิดบัญชี กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภท
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บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ช่ือบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ... (ระบุช่ือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น)”  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินตามข้อ 7 วรรคสอง เปิดบัญชีกับธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ช่ือบัญชีว่า “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ... (ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง” แยกออกจากบัญชี
กองทุนหลักประกันสุขภาพตามวรรคหน่ึง 

กรณีที่มีความจําเป็นไม่อาจเปิดบัญชีกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามวรรค
หน่ึงและวรรคสองได้ ให้เปิดบัญชีกับธนาคารของรัฐอ่ืนได้ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ทั้งน้ี บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อนประกาศน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็น
บัญชีเงินฝากตามวรรคหน่ึงและวรรคสองแล้วแต่กรณี  

เป็นข้อกําหนดให้ อปท. ต้องนําส่งเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ อปท. เปิดบัญชีกับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ช่ือบัญชีว่า 
“กองทุนหลักประกันสุขภาพ... (ช่ือเทศบาล..... หรือ อบต. .....)  และหาก อปท. เข้าร่วมดําเนินงานกองทุนฯ 
ได้รับเงินเพ่ิมในส่วนค่าบริการ LTC  ให้เปิดบัญชีกับธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ช่ือ
บัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ... (ช่ือเทศบาล..... หรือ อบต. .....) เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง” 
แยกออกจากบัญชีกองทุนฯ  

ในกรณีที่ อปท. ไม่สามารถเปิดบัญชีกับธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ ให้เปิดบัญชีกับธนาคารของรัฐอ่ืนได้ 
โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง อปท. กับ สปสช.  

ทั้งน้ี บัญชีกองทุนฯ ที่ได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อนประกาศน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบัญชีเงินฝาก 
ตามข้อ 1.1 

1.2 การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค ต๋ัวแลกเงิน หรือธนาณัติก็ได้  
และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบที่สํานักงานกําหนด ให้แก่ผู้ชําระเงิน 
ทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามท่ี
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด โดยให้ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคารเป็น
หลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ 

เป็นข้อกําหนดให้รับเงินเข้ากองทุนฯ และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ....(ช่ือเทศบาล... หรือ อบต. ...) ตามแบบที่ สปสช. กําหนด ให้แก่ผู้ชําระเงินทุกคร้ัง ยกเว้นการรับเงิน
ที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคาร
เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ 

1.3 เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ ให้นําฝากเข้าบัญชีตาม 1.1 ภายในวันที่ได้รับ
เงิน หากไม่สามารถนําเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย  
นําเงินสดจํานวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวนเงิน ปิดผนึก 
ลงลายมือช่ือผู้รับผิดชอบ และนําฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แล้วให้นําฝากเข้าบัญชีในวันทําการถัดไป 

เป็นข้อกําหนดเงินสดที่จะรับเข้ากองทุนฯ ให้นําฝากเข้าบัญชีตามข้อ 1.1 ภายในวันที่รับเงิน  
หากนําฝากไม่ได้ ให้บรรจุซองหรือหีบห่อ ระบุช่ือ จํานวนเงิน ให้ชัดเจน ปิดผนึก ลงลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
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มอบหมายให้รับผิดชอบให้ชัดเจน เก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงิน แล้วนําฝากเข้าบัญชีกองทุนฯ  
ในวันทําการถัดไปทันที 

1.4 การสมทบเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดําเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ  
กรณีมีความจําเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่สํานักงานจ่ายเงินสนับสนุน 

เป็นข้อกําหนดให้ อปท. เร่งรัดการโอนเงินสมทบเข้ากองทุนฯ โดยเร็ว เมื่อเริ่มปีงบประมาณ หาก
มีกรณีจําเป็นก็อาจชะลอได้แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณที่ สปสช. จ่ายเงินสนับสนุน 
2. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

2.1 การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามข้อ 7 วรรคหน่ึง และวรรคสองแล้วแต่กรณี  
ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพน้ัน ๆ ทั้งน้ี ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

เป็นข้อกําหนดให้ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. เป็นผู้สั่งจ่ายตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 
ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ หรือที่คณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติ 

2.2 วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายได้ ดังต่อไปน้ี 
2.2.1 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือต๋ัวแลกเงินหรือธนาณัติ 
2.2.2 จ่ายทางธนาคาร 
2.2.3 จ่ายทางอ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

เป็นข้อกําหนดวิธีการจ่ายเงินกองทุนฯ ซึ่งจะจ่ายเป็นเช็ค/ต๋ัวแลกเงิน/ธนานัติ หรือจ่ายทาง
ธนาคาร หรือจ่ายตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด ก็ได้ 

2.3 ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองผู้บริหารสูงสุดที่ผู้บริหารสูงสุด
มอบหมายหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนใดคนหน่ึง ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น คนใดคน
หน่ึงที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายไว้จํานวนสองคน รวมเป็นผู้ลงนามสองคน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุน
หลักประกันสุขภาพตามโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง แล้วแต่กรณี 

เป็นข้อกําหนดให้มีผู้ลงนามเบิกเงินจากบัญชีกองทุนฯ จํานวน 2 คน ลงนามร่วมกัน คือ  
คนที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. หรือรองผู้บริหารสูงสุดที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. 

มอบหมาย หรือปลัด อปท. คนใดคนหน่ึง 
คนที่ 2 ได้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น คนใดคนหน่ึง ที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายไว้ 2 คน (ผู้บริหาร

สูงสุดของ อปท. ควรมีคําสั่งแต่งต้ังพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการเบิกเงินกองทุนฯ  
น้ีด้วย) 

2.4 การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่ เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข  
หรือหน่วยงานอ่ืน ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนน้ัน  
เป็นผู้รับเงินหากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระทําได้  
ทั้งน้ีต้องมีหนังสือมอบอํานาจที่ชัดเจน 

เป็นข้อกําหนดการจ่ายเงินกองทุนฯ กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเป็นหน่วยบริการ สถานบริการ 
หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืน ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ัน ๆ เป็นผู้รับเงินในนามของหน่วยงาน แต่หาก
ไม่สามารถรับเงินได้ด้วยตนเอง ให้มีหนังสือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมารับเงินแทนได้  
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2.5 การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย 
จากองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ไม่น้อยกว่าสองคนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน 

เป็นข้อกําหนดการจ่ายเงินกองทุนฯ กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน จะต้องมี
การมอบหมายผู้แทนจํานวน 2 คน ขึ้นไป เป็นผู้รับเงินในนามขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนน้ัน ๆ  

2.6 การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญ
รับเงิน ตามแบบที่สํานักงานกําหนด หรือหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน  
หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด เก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

เป็นข้อกําหนดการจ่ายเงินกองทุนฯ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน และ อปท. ต้องเก็บหลักฐานการ
จ่ายเงินน้ันไว้เพ่ือการตรวจสอบด้วย (ภาคผนวก 3 หน้าที่ 137 และ 136) 
3. การจัดทําบัญชีและรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

3.1 การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามรูปแบบที่สํานักงานกําหนด  
เป็นข้อกําหนดให้การบันทึกบัญชีเป็นไปตามรูปแบบที่ สปสช. กําหนด (รายละเอียดในบทที่ 7 

หน้าที่ 64) 
3.2 รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปีงบประมาณ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม

ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี 
ให้เริ่มระบบบัญชี ณ วันที่ได้รับเงินเป็นคร้ังแรกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

เป็นข้อกําหนดให้รอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีงบประมาณ ยกเว้น อปท. ที่เข้าร่วมดําเนินงานฯ 
ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้เริ่มระบบบัญชี ณ วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจากกองทุน สปสช. หรือ อปท.  

3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน การ
จ่ายเงิน และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศหรือระบบอ่ืน และจัดส่งรายงานผลการ
ดําเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่ง
ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่สํานักงานกําหนด  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

เป็นข้อกําหนดให้ อปท. มีหน้าที่จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน  
และเงินคงเหลือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศหรือระบบอ่ืน และจัดส่งรายงานผลการดําเนินงาน 
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน
แล้ว ให้ สปสช. เขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่ สปสช. 
กําหนด และภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้ อปท. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน  
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้เพ่ือการ
ตรวจสอบ (รายละเอียดในบทที่ 7 หน้าที่ 64) 
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หมวด 2 
การกํากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสขุภาพ 

4. กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืน  
4.1 เมื่อได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพให้นําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

หลักประกันสุขภาพภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ทั้งน้ี การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานน้ัน ๆ ถือปฏิบัติ 

เป็นข้อกําหนดให้หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ที่ได้รับ
เ งินจากกองทุนฯ ต้องนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม  
ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ส่วนวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ของหน่วยงานน้ัน ๆ ถือปฏิบัติ 

4.2 เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
เป็นข้อกําหนดให้หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืน  

เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
4.3 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน 

ตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนทราบ 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

เป็นข้อกําหนดให้หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืน จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมน้ัน
แล้ว เพ่ือส่งให้คณะกรรมการกองทุนทราบและ อปท. เก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

4.4 กรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ให้นําเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
เว้นแต่เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
หากดําเนินการตามโครงการและแผนการดูแลรายบุคคลแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน  

เป็นข้อกําหนดในกรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น มีเงิน
เหลือจากการดําเนินงานให้นําเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนฯ ยกเว้นค่าบริการ LTC หากดําเนินงานตามโครงการ 
และแผนการดูแลรายบุคคลแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน (หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน) 
5. กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน  

5.1 เมื่อได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้นําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ เว้นแต่รายการค่าใช้จ่าย 
ดังต่อไปน้ี ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี  

5.1.1 ค่าใช้จ่ายสําหรับบุคคลที่ดําเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอนุโลม 

5.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับบุคคลที่ดําเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม  
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม  
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เป็นข้อกําหนดให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับเงินจากกองทุนฯ ต้องนําไปใช้จ่าย 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ยกเว้นรายการ
ค่าใช้จ่ายสําหรับบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่ดําเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้เบิกจ่าย 
ในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบของ อปท. โดยอนุโลม 

5.2 การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ 
หรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เป็นข้อกําหนดกรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ หรือใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

5.3 การจัดหาครุภัณฑ์ ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินไว้กับรายงานการ
จ่ายเงินดังกล่าวด้วย 

เป็นข้อกําหนดกรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน มีการจัดหาครุภัณฑ์จะต้องแนบเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินไว้กับรายงานการจ่ายเงินตามโครงการ หรือกิจกรรมน้ันด้วย 

5.4 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน 
ตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนทราบ 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

เป็นข้อกําหนดให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชน จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานการ
จ่ายเงิน เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมน้ันแล้ว เพ่ือส่งให้คณะกรรมการกองทุนทราบ
และ อปท. เก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

5.5 กรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ให้นําเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เป็นข้อกําหนดในกรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชนมีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ให้นําเงินที่เหลือ

ส่งคืนกองทุนฯ  
 

หมวด 3 
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และคา่ใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหนา้ที ่

6. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ 
คณะทํางาน และบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม ดังต่อไปนี้ 

6.1 ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ 400 บาทต่อคน 
เดือนหน่ึงไม่เกิน 800 บาท  

6.2 ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ 300 บาทต่อคน เดือนหน่ึง 
ไม่เกิน 600 บาท   

6.3 ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับคณะทํางาน ไม่เกินครั้งละ 200 บาทต่อคน เดือนหน่ึง 
ไม่เกิน 400 บาท 

6.4 ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับบุคคลภายนอกซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน  
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เท่ากับกรรมการ หรืออนุกรรมการ 
หรือคณะทํางาน แล้วแต่กรณี 

เป็นข้อกําหนดให้จ่ายเงินกองทุนฯ เป็นค่าตอบแทนในการประชุมของกรรมการ ที่ปรึกษา 
อนุกรรมการ คณะทํางาน และบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม ได้ตามอัตราที่ประกาศน้ีกําหนด 
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7. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินที่รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพที่เข้าประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับ
กรรมการหรืออนุกรรมการ หรือคณะทํางาน แล้วแต่กรณี 

เป็นข้อกําหนดให้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้กับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ อปท. ที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ปฏิบัติหน้าที่ เ ก่ียวกับการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ ที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ในอัตราเท่ากับกรรมการ หรืออนุกรรมการ 
หรือคณะทํางาน 
8. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ 
คณะทํางาน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่
เก่ียวกับการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบ
ของทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของประธานกรรมการ 

เป็นข้อกําหนดให้จ่ายเงินกองทุนฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ ที่ปรึกษา 
อนุกรรมการ คณะทํางาน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ อปท. ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการ
ดําเนินงานฯให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ทั้งน้ี โดยการอนุมัติของประธาน
กรรมการ 
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บทท่ี 3 
บทบาท และหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มีวัตถุประสงค ์
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข 
หน่วยงานอ่ืนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพ่ือให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ในประกาศน้ีและมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพฯ โดยมี อปท. เป็นผู้ ดําเนินงาน 
และบริหารจัดการน้ัน อปท. ต้องมีความประสงค์เข้าร่วมดําเนินงานฯ และมีความพร้อมในการอุดหนุนเงิน 
หรืองบประมาณ เป็นไปตามข้อ 5 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 ตามข้ันตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนการเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. อปท. แสดงความประสงค์เข้าร่วมดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ ต่อ สปสช. เขต  
 2. สปสช. เขต พิจารณาแล้วแจ้งผลให้ อปท. ทราบ 
 3. อปท. และ สปสช.เขต ทําข้อตกลงร่วมกัน 
 4. อปท. เปิดบัญชีธนาคาร ธกส. เพ่ือรับเงินจากกองทุน สปสช. และอปท. สมทบเงิน เข้ากองทุนฯ  
 (รายละเอียดในบทที่ 6 หน้าที่ 60) 

อปท. 

(ประกาศ ข้อ 5) 
สปสช. เขต 1. แสดงความประสงค์

2.แจ้งผล

3. ลงนาม 

บันทึกข้อตกลง

4. อปท.  

(เปิดบญัชี ธกส.) 
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 เมื่อ อปท. เปิดบัญชีกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว สปสช.เขต จะจัดสรรเงินจากกองทุน สปสช. เพ่ือโอนเข้า
บัญชีกองทุนฯ และ อปท . สมทบเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ ด้วยเช่นกัน เงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ  
จึงประกอบด้วย เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุน สปสช. และเงินสมทบจาก อปท. รวมถึงรายได้อ่ืน ๆ 
หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนฯ ตามนัยข้อ 7 (1) ถึง (3) แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561  
 โดยหลักเกณฑ์การสมทบเงินเข้ากองทุนฯ ของ อปท. ตามนัยข้อ 8 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 มีดังน้ี 
 1. สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กรณีรายได้ของ อปท. ไม่รวมเงินอุดหนุน ตํ่ากว่า 6 ล้านบาท   
 2. สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณีรายได้ของ อปท . ไม่รวมเงินอุดหนุน ต้ังแต่ 6 ถึง  
     20 ล้านบาท   
 3. สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ของ อปท. ไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า 20 ล้านบาท 

 การดําเนินงานการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) จะดําเนินงานโดย อปท. ที่เข้า
ร่วมดําเนินงานกองทุนฯ แล้วแสดงความจํานงเข้าร่วมดําเนินงาน LTC จะได้รับเงินเพ่ิมจากกองทุน สปสช.  
ในส่วนค่าบริการ LTC ซึ่ง อปท. ไม่ต้องสมทบเงิน โดยมีตามข้ันตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนการเข้าร่วมดําเนินงานการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ค่าบริการ LTC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. อปท. ที่เข้าร่วมกองทุนฯ แสดงความจํานงเขา้ร่วมดําเนินงานการดูแลระยะยาวฯ ต่อ สปสช. เขต  
 2. สปสช. เขต พิจารณาแล้วแจ้งผลให้ อปท. ทราบ 
 3. อปท. และ สปสช.เขต ทําข้อตกลงร่วมกัน 
 4. อปท. เปิดบัญชีธนาคาร ธกส. แยกออกจากบัญชีกองทุนฯ เพ่ือรับเงินจากกองทุน สปสช. ในส่วน
    ค่าบริการ LTC  
 (รายละเอียดในบทที่ 6 หน้าที่ 60) 
 

อปท. ที่เขา้ร่วมกองทุนฯ 
(ประกาศ ข้อ 5) สปสช. เขต 

1. แสดงความจํานง

2. แจ้งผล

3. ลงนาม 

บันทึกข้อตกลง

4. อปท.  

(เปิดบญัชี ธกส.) 



 

35 

วิธีการดําเนนิงานและบริหารจัดการกองทุนฯ  
1. การมอบหมาย ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. (นายกเทศมนตรี.... /นายก อบต. .....) ออกคําสั่ง 

ของ อปท. เพ่ือมอบหมายให้บุคลากรที่เก่ียวข้องโดยตรงมาปฏิบัติงานในการดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฯ ดังน้ี 

1.1 ให้ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือส่วนสาธารณสุข หรือที่
เรียกช่ืออ่ืนของ อปท. หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. มอบหมาย มาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

1.2 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. 
มอบหมาย มาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

1.3 มอบหมายให้พนักงานส่วนท้องถิ่นของ อปท. จํานวน 2 คน ร่วมเป็นผู้ลงนาม เป็นผู้เบิก
เงินจากบัญชีกองทุนฯ 

1.4 มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ อปท. เพ่ือแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ 

1.5 กรณีมีการแต่งต้ังอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้มีคําสั่ง
ของอปท. มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกัน 

2. การต้ังงบประมาณสมทบ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งได้แก่ปลัด อปท. ดําเนินการจัดทํา
แผนงบประมาณเพ่ือสมทบเข้ากองทุนฯ ดังน้ี  

2.1 อปท. จะต้องสมทบงบประมาณเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรร 
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนัยข้อ 8 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 

2.2 วิธีการต้ังงบประมาณสมทบ 
1) กรณีการต้ังงบประมาณสมทบปกติ ให้ดําเนินการทุกปี โดยแผนงบประมาณระบุหมวด 

รายจ่ายงบกลาง ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน คําช้ีแจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฯ ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  

2) กรณีไม่ได้ต้ังงบประมาณสมทบไว้ในปีน้ัน หรือไม่ได้สมทบต่อเน่ืองมากกว่า 1 ปี  
ให้พิจารณาโอนงบประมาณที่เหลือจ่าย หรือที่ยังไม่มีความจําเป็นต้องใช้ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด
รายจ่ายอ่ืน ประเภทเงินสมทบกองทุนฯ ที่ค้างจ่าย  

3) กรณี อปท. ใดมีเงินกองทุนฯ คงเหลือมากกว่าสองเท่าของรายรับของกองทุนฯ ตามข้อ 
23 แห่งประกาศฯ พ.ศ.2561  สปสช. อาจงดการจัดสรรเงินจากกองทุน สปสช. และ อปท. งดการสมทบเงิน 
ในปีงบประมาณน้ันได้ (อปท. จะไม่ต้ังงบประมาณสมทบในปีที่ สปสช. งดการจัดสรรเงินน้ันก็ได้ ตามเง่ือนไข
ข้อ 23)  

3. การแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (คณะกรรมการกองทุน)  อปท. 
ดําเนินการตามแนวทางการคัดเลือกกรรมการ ภายใต้ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2561 และเมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. (นายกเทศมนตรี... /นายก 
อบต. ...) เป็นผู้ออกคําสั่งแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้ สปสช. เขต ทราบ ตามนัยข้อ 12  
แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดในบทที่ 4 หน้าที่ 37)   
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4. การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน  อปท. ทําหน้าที่ เป็นฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ  
โดยดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนให้มีขึ้นอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อยปีละ 4-6 ครั้ง ซึ่งการจัด
ประชุมทุกครั้งควรทําหนังสือเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม กําหนดวาระการประชุม และจัดทํารายงาน
การประชุม สาระการประชุมดังตัวอย่างตามตาราง 

 
ครั้งที่ สาระการประชุม หมายเหตุ 

1 - สรุปผลการดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 
- สรุปและรายงานการเงินไตรมาส 4 ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 
- อนุมัติแผนการเงินประจําปีงบประมาณ 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 

2 - อนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจําปีงบประมาณ ธันวาคม 
3 - รายงานการเงิน/ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาส 1 

- อนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจําปีงบประมาณ 
- ประเมินผลการดําเนินงานกองทุนฯ เพ่ือหาโอกาสพัฒนา 

มกราคม 

4 - รายงานการเงิน/ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาส 2 
- ปรับแผนการเงินประจําปีงบประมาณ 

เมษายน 

5 - รายงานการเงิน/ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาส 3 กรกฎาคม 
6 - เตรียมจัดทําสรุปผลการดําเนินการในรอบปีงบประมาณ 

- ประเมินผลการดําเนินงานกองทุนฯ
กันยายน 

 
5. แผนการเงินประจําปี ในแต่ละปีงบประมาณ กองทุนฯ ควรมีการใช้เงินให้หมดไป

คณะกรรมการกกองทุนมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจําปีของกองทุนฯ ตามแบบฟอร์ม 
ที่สํานักงานกําหนด โดยมีเจตนาให้คณะกรรมการกองทุนเห็นถึงการประมาณการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ภาพรวม
ทั้งปีว่าจะมีการสนับสนุนเป็นจํานวนเงินรวมเท่าไร มีแผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการ หรือกิจกรรม (ข้อ 10 (1) 
ถึง (5)) จํานวนเท่าไร อย่างไร หรืออาจจะทําแผนปฏิบัติงานลักษณะเหมือนตารางปฏิทินการทํางาน เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยเตือนเมื่อถึงกําหนดเวลาการดําเนินงานตามแผนการเงินประจําปีของกองทุนฯ ด้วยก็ได้  
ทั้งน้ีแผนการเงินประจําปีของกองทุนฯ ประกาศฯ พ.ศ. 2561 ไม่ได้มีข้อกําหนดให้นําไปบรรจุในแผนพัฒนา
ของท้องถิ่น หรือแผนพัฒนา 4 ปี หรือแผนอ่ืน ๆ ของ อปท. ดังน้ันหาก อปท. จะนํามาบรรจุเข้าในแผน 
ของท้องถิ่น หรือแผนพัฒนา 4 ปี หรือแผนอ่ืน ๆ ของ อปท. ก็ย่อมได้ โดยเป็นอํานาจและดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาได้ตามความจําเป็น ความเหมาะสม ตามบริบทในการบริหารจัดการ
ของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งน้ีต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับน้ี  

6. การจัดทํารายงานทางการเงิน การจัดทําบัญชี การจัดทํารายงานของกองทุนฯ อปท.  
ทําหน้าที่ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพฯ จึงต้องเป็นผู้จัดทํารายงานที่เก่ียวข้องกับ
การดําเนินงานและบริหารจัดการเงินกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศน้ี และเก็บหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องไว้เพ่ือรอการตรวจสอบ รวมถึงการบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานกองทุนฯ ในระบบ
โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนฯ 
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บทท่ี 4 
บทบาท และหน้าท่ีของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางาน 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 12 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 
(1) ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. เป็นประธานกรรมการ 
(นายกเทศมนตรี....../อบต. ...... เป็นประธานกรรมการโดยตําแหน่ง) 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จํานวน 2 คน เป็นกรรมการ 
(เมื่อได้กรรมการตามข้อ 12 (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) ให้ประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในท้องถิ่น จํานวน 2 คน เป็นกรรมการโดยกรรมการคัดเลือก) 
(3) สมาชิกสภา อปท. ที่สภา อปท. มอบหมาย จํานวน 2 คน เป็นกรรมการ 
(สมาชิกสภาที่สภา เทศบาล/อบต. มอบหมาย เป็นกรรมการโดยการมอบหมาย) 
(4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จํานวนไม่เกิน  

2 คน เป็นกรรมการ  
(หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น คือ ผอ. รพ.สต./..... ที่จัดบริการ

สาธารณสุขในท้องถิ่น ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิกับ สปสช. เป็นกรรมการโดยการคัดเลือก) 
(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน เป็นกรรมการ 
(เป็นกรรมการโดยการคัดเลือก)  
(6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไม่เกิน 5 คน  

เป็นกรรมการ  
(เป็นกรรมการโดยการคัดเลือก) 
(7) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่

ในท้องถิ่นน้ัน (ถ้ามี) เป็นกรรมการ  
(เป็นกรรมการโดยการมอบหมาย) 
(8) ปลัด อปท. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(ปลัดเทศบาล....../อบต. ...... เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง) 
(9) ผู้อํานวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกช่ืออ่ืน

ของ อปท. หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(ผอ. .../หัวหน้า.../เจ้าหน้าที่.... (เทศบาล....../อบต. ......) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยตําแหน่ง) 
(10) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. มอบหมาย  

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(หัวหน้า.../เจ้าหน้าที่.... (เทศบาล....../อบต. ......) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโดยตําแหน่ง) 

 คณะกรรมการกองทุนมีที่ปรึกษาเป็น สาธารณสุขอําเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจําที่จัดบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ และท้องถิ่นอําเภอ  
 (หัวหน้าหน่วยบริการประจําท่ีจัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี คือ ผอ. รพ. ท่ีจัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ซ่ึงข้ึน
ทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจํากับ สปสช.) 
 การคัดเลือกกรรมการตามข้อ 12 (4) (5) และ (6) น้ัน สปสช. ได้กําหนดหลักเกณฑ์กรรมการดังกล่าว
แล้วโดยเป็นไปตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ 
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ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดให้ อปท. 
ประสานให้มีการประชุมคัดเลือกกันเอง และให้ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. (นายกเทศมนตรี...... / อบต. ......) 
เป็นผู้ออกคําสั่งแต่งต้ัง และแจ้งคําสั่งน้ีให้ สปสช. เขต ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคําสั่งแต่งต้ัง 
(รายละเอียดตามประกาศสํานักงานฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการฯ ภาคผนวก 1 หน้าที่ 97) 
 การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นตามข้อ 12 (2) ประสงค์ให้เป็นดุลพินิจของกรรมการตามข้อ 12 (1) 
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) ในการพิจารณาคัดเลือก  
 เมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือกแล้ว ให้ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. (นายกเทศมนตรี.... /อบต. 
.....) เป็นผู้ออกคําสั่งแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้ สปสช. เขต ทราบต่อไป 

 ข้อแนะนําสาํหรับการแตง่ต้ังกรรมการ 
 1. กรรมการเป็นโดยตําแหน่งควรระบุเป็นตําแหน่ง กรรมการเป็นโดยการมอบหมาย กรรมการเป็น 
โดยการคัดเลือก กรรมการที่กรรมการคัดเลือก ควรระบุช่ือนามสกุลและตามด้วยตําแหน่ง ส่วนที่ปรึกษาไม่ได้ 
อยู่ในองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 12 (1) ถึง (10) แต่ทําหน้าที่เป็นปรึกษาของคณะกรรมการ
กองทุน ซึ่งเป็นโดยตําแหน่งสามารถมอบผู้แทนได้ตามสายบังคับบัญชาของหน่วยงาน 
 2. การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นน้ัน ควรพิจารณาจากความรู้ ความเช่ียวชาญงานด้านสาธารณสุข 
หรือมีความรอบรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางสุขภาพให้กับประชาชน 
ในพ้ืนที่ได้ 
 3. การมอบหมายผู้แทนของศูนย์ประสานงานฯ หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่น  
เป็นกรรมการตามข้อ 12 (7) ขอให้ อปท. ประสานงาน กับ สปสช.เขต ในการส่งรายช่ือผู้แทนดังกล่าวมาเป็น
กรรมการ ซึ่งควรเป็นบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่ สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนได้เป็นอย่างดี 
 4. อปท. จัดทําคําสั่งเพ่ือประกาศแจ้งตําแหน่งและรายช่ือกรรมการในคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เมื่อได้กรรมการครบองค์ประกอบตาม (1) ถึง (10) แล้ว ทั้งน้ีวิธีการจัดทําคําสั่งให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติของ อปท. และควรส่งสําเนาคําสั่งหรือประกาศให้ สปสช.เขต ทราบ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน
หากมีการตรวจสอบ 

2. อํานาจหนา้ที่ของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 16 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 กําหนดไว้มีดังนี ้
 1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจําปีของกองทุนฯ                                                     
 2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามข้อ 10 
 3) ออกระเบียบที่จําเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศน้ี 
 4) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วย
บริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 5) ให้คําแนะนําในการจัดทําข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่ เ ก่ียวกับงานสาธารณสุข 
ของกลุ่มเป้าหมายแก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงิน
คงเหลือของกองทุนฯ  
 (รายละเอียดการพิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ของข้อ ๑๐ 
บทที่ 5 หน้าที่ 44)  
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 ประกอบกับข้อ 17 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 กําหนดให้คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศน้ี หรือตามที่คณะกรรมการกองทุน
มอบหมาย  
3. การดํารงตําแหน่งและการพ้นตําแหน่งของกรรมการกองทุนตามข้อ 13 และข้อ 14 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 
2561 ดังนี้ 
 1. กรรมการในสัดส่วนตามข้อ 12 (2) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น (3) สมาชิกสภา อปท. ที่สภามอบหมาย 
(4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ (5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน  
และ (7) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานฯ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งต้ัง 

2. เมื่อกรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ครบกําหนดตามวาระ 4 ปีแล้ว หากยังไม่ได้มี
การคัดเลือกกรรมการข้ึนใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า
กรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่กรรมการพ้น 
จากตําแหน่ง  

3. กรณีที่กรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
ให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตําแหน่งกรรมการน้ันว่างลง 
ตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน ยกเว้นกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
เหลืออยู่ไม่ถึง 90 วัน จะไม่ดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งต้ังกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลงน้ันก็ได้ และให้
คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

4. กรณีกรรมการที่สภา อปท. มอบหมายตามข้อ 12 (3) ว่างลง โดยไม่ใช่เหตุผลการพ้นจากตําแหน่ง 
ก่อนครบวาระ 4 ปี ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

5. กรณีกรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 4 ปี 
แล้ว ให้พ้นจากตําแหน่ง ในกรณีดังต่อไปน้ี 

1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ย้ายไปดํารงตําแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่อ่ืน 
4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
6) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
7) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภา อปท. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์

ประสานงานฯ หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในท้องถิ่น  
8) ขาดประชุม 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

4. การประชุมคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 15 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
1. การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ของจํานวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
2. กรณีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก

กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม  
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ข้อแนะนําสําหรับเป็นแนวทางการประชุมคณะกรรมการกองทุน 
 1. กรณี อปท. ที่เข้าร่วมดําเนินงานกองทุนฯ ในปีแรก (กองทุนฯ ใหม่) ให้จัดการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 เพ่ือช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการ ออกระเบียบที่จําเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนฯ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศน้ี  

ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยบริการ อปท. เวทีประชาคม  
และการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ เพ่ือจัดทําแผนการเงินประจําปีของกองทุนฯ หรือแผนสุขภาพ 
ของ อปท. ตามประกาศหรือระเบียบที่คณะกรรมการเห็นชอบ  เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมควรมีการเผยแพร่
ประกาศหรือระเบียบของกองทุนฯ หรือหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณโครงการ และแผนสุขภาพของ 
อปท. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการ และภาคีเครือข่ายในชุมชนทราบ ในการรับรู้การมีงบประมาณของ
กองทุนฯ เพ่ือจัดทําโครงการ หรือกิจกรรมมาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ต่อไป 

ครั้งที่ 3 เพ่ือพิจารณารายละเอียดของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมตามข้อ 10 (1) ถึง (5)   
(โดยกิจกรรมตาม (5) ให้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของพ้ืนที่) และอนุมัติการใช้งบประมาณที่สอดคล้องปัญหา
สาธารณสุขในพ้ืนที่ รูปแบบการนําเสนอโครงการอาจให้ผู้เสนอมาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการด้วยตนเอง
หรือเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมายก็ได้ แต่ทุก
โครงการ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุน 

การประชุมครั้งถัดไป เพ่ือพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ 
ระหว่างปี รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานโครงการท่ีกองทุนฯ ให้การสนับสนุนไปแล้ว รายงานสถานะ 
การเงินทุกไตรมาส ทบทวนปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ติดตามการบันทึกรายงานผ่านระบบออนไลน์ 
http://obt.nhso.go.th ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 2. กองทุนฯ ที่ดําเนินการต่อเนื่อง (กองทุนฯ เดิม) ควรมีการประชุมอย่างน้อยทุก 1-3 เดือน ดังน้ี 

2.1 ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม (ไตรมาสแรก) ควรมีการประชุมเพ่ือ 
� สรุปผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา  
� จัดทําแผนสุขภาพของกองทุนฯ กําหนดกรอบโครงการ หรือกิจกรรมของปีงบประมาณใหม่ 
� อนุมัติแผนการเงินประจําปี ประกาศใช้แผนฯ 

2.2 ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม (ไตรมาสที่ 2) ควรมีการประชุมเพ่ือ 
� พิจารณารายละเอียดของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมตามข้อ 10 (1) ถึง (5)  สําหรับ
รูปแบบการนําเสนอโครงการ อาจให้ผู้รับผิดชอบโครงการนําเสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการด้วยตนเองหรือนําเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่
คณะกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย 

� อนุมัติการใช้งบประมาณอาจสอดคล้องกับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ หรือแผนสุขภาพ
ชุมชน หรือแผนสุขภาพของกองทุนฯ หรือปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ แต่ทุกโครงการต้อง
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุน 

2.3 ในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน (ไตรมาส 3 – 4) ควรมีการประชุมเพ่ือ 
� พิจารณาโครงการ หรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ระหว่างปี 
� กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ของหน่วยงาน/องค์กร  
ที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน 
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� ทบทวนปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
� ติดตามการบันทึกรายงานผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ http://obt.nhso.go.th ให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

 3. ข้อเสนอแนะสําหรับการประชุม และการรายงาน 
3.1 คณะกรรมการกองทุนต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานสถานะการเงินทุกไตรมาส 
3.2 กรรมการและเลขานุการต้องจัดทําระเบียบวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง 
3.3 การประชุมในแต่ละคร้ังองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง 
3.4 การจัดทําบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน ควรทําเป็นลายลักษณ์อักษร 

ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงก็ได้ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานสําหรับใช้ในการอ้างอิงและการตรวจสอบ โดยให้
ประธานกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุมทุกคร้ัง 

5. ผลประโยชน์ตามข้อ 21 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 1. กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และคณะทํางาน ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืน โดยอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามข้อกําหนดในหมวด 3 ข้อ 6 เอกสาร
หมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ พ.ศ. 2561 
 2. บุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุมจะได้รับค่าตอบแทนในการประชุมเท่ากับกรรมการ 
 3. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ อปท. ที่รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินงานและบริหาร
จัดการฯ ที่เข้าร่วมประชุม มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับกรรมการ 
โดยเป็นไปตามข้อกําหนดในหมวด 3 ข้อ 7 เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ พ.ศ. 2561 แต่ต้องไม่เกิน
วงเงินตามข้อ 10 (4)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงสาระสาํคญัของคณะกรรมการกองทุน 
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6. คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (คณะอนุกรรมการ 
LTC) แต่งต้ังโดยคณะกรรมการกองทุน มีองค์ประกอบตามข้อ 18 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

(1) ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. หรือผู้บริหารอ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. มอบหมาย เป็นประธาน
อนุกรรมการ  

(นายกเทศมนตรี....../อบต. ...... หรือผู้บริหารอ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. มอบหมาย สามารถ
มอบหมายได้โดยกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงาน  เป็นประธานอนุกรรมการโดยตําแหน่ง)  

(2) ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 2 คน เป็นอนุกรรมการ 
(เป็นอนุกรรมการโดยตําแหน่งกรรมการกองทุน) 
(3) หัวหน้าหน่วยบริการประจําที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ 
(หัวหน้าหน่วยบริการประจําที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น คือ ผอ. รพ. ที่จัดบริการสาธารณสุข 

ในท้องถิ่นน้ัน ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจํากับ สปสช. เป็นอนุกรรมการโดยตําแหน่ง สามารถมอบ
ผู้แทนได้ตามสายบังคับบัญชาของหน่วยงาน) 

(4) สาธารณสุขอําเภอหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ 
(เป็นอนุกรรมการโดยตําแหน่ง สามารถมอบผู้แทนได้ตามสายบังคับบัญชาของหน่วยงาน) 
(5) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ 
(หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น คือ ผอ. รพ.สต./..... ที่จัดบริการ

สาธารณสุขในท้องถิ่น ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิกับ สปสช. เป็นอนุกรรมการโดยตําแหน่ง) 
(6) ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข เป็นอนุกรรมการ 
(เป็นอนุกรรมการโดยการมอบหมาย) 
(7) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เป็นอนุกรรมการ 
(เป็นอนุกรรมการโดยการมอบหมาย) 
(8) ปลัด อปท. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
(เป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง) 
(9) เจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. มอบหมาย เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโดยการมอบหมาย) 

7. อํานาจหนา้ที่ของคณะอนุกรรมการ LTC ตามข้อ 19 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561  
 กําหนดให้มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการ
ดูแลรายบุคคลสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือ
สถานบริการ  
 กรณีการสนับสนุนให้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน คณะอนุกรรมการ LTC ต้องพิจารณา
คุณลักษณะของศูนย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช. กําหนด โดยยังคงหลักเกณฑ์ตามประกาศตามประกาศ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. 2560 (ดูรายละเอียดการอนุมัติโครงการฯ ในบทที่ 5 หน้าที่ 51)  

8. การประชุมของคณะอนุกรรมการ LTC ให้นําข้อ 15 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 มาบังคับใช้ ดังนี้ 
 1) การประชุมคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนอนุกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
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 2) กรณีประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือก
อนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

9. ผลประโยชน์ของคณะอนุกรรมการ LTC เป็นไปในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการกองทุน  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงสาระสาํคญัของคณะอนุกรรมการ LTC 

 ข้อแนะนําสําหรับเป็นแนวทางการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ LTC หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ด้านอ่ืน ๆ   
 1. อํานาจในการแต่งต้ังเป็นของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 17 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 เมื่อได้
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ LTC หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานด้านอ่ืน ๆ อาจทําเป็นคําสั่ง 
แต่งต้ัง โดยประธานกรรมการกองทุนเป็นผู้ลงนามในคําสั่ง เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ 
 2. อนุกรรมการที่เป็นโดยตําแหน่งควรระบุเป็นตําแหน่ง อนุกรรมการที่เป็นโดยการมอบหมาย ควรระบุ 
ช่ือนามสกุลและตามด้วยตําแหน่ง ซึ่งเป็นอํานาจและดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนในการแต่งต้ังอนุกรรมการ 
ที่เป็นโดยการมอบหมาย  
 3. ผู้แทนกรรมการกองทุนฯ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนในการคัดเลือก โดยอาจนําเข้า 
เป็นวาระหน่ึงในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนกรรมการกองทุนฯ จํานวน 2 คน  
เป็นอนุกรรมการ 
 4. การดํารงตําแหน่งและการพ้นตําแหน่งเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุน ตามฐานอํานาจ 
ในการแต่งต้ัง ซึ่งวาระของอนุกรรมการ คณะทํางาน อาจกําหนดไปในทิศทางเดียวกับคณะกรรมการกองทุน   
 5. ผลประโยชน์เป็นไปตามข้อ 21 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 โดยอัตราเป็นไปตามข้อกําหนดในหมวด 
3 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศดังกล่าว 
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บทท่ี 5 
วิธีปฏิบตัิในการสนับสนนุแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

 หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินกองทุนฯ ตามข้อ 10 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้ 
 1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุข 
 2) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 
ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน  
 3) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กใน
ชุมชน หรือการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 
 4) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพของ อปท. ไม่เกิน 
ร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนฯ ตามข้อ 7 (1) (2) และ (3) ในแต่ละปีงบประมาณน้ัน หาก อปท. ใด
ได้รับเงินเพ่ิมตามข้อ 7 วรรคสอง (ค่าบริการ LTC) อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 5 กรณี
ที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจําเป็น และ
ครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของ อปท. น้ัน  
 5) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจําเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ 
 กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนตามข้อ 10 (1) (3) และ (5) มีความจําเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือการจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคล ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาสนับสนุนได้ในวงเงินตาม
ความจําเป็น เว้นแต่กรณี (2) ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้
ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุน  

ผู้มีสิทธิที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ได้แก่   
 1. หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข  
 2. องค์กร/กลุ่มประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน/ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรม
เก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการใน
ชุมชน 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โดยการจัดบริการสาธารณสุขตามนิยามแห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 หมายถึง การจัดบริการสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัด
กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ผู้มีสิทธิที่จะขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ จึงต้องพิจารณาตามศักยภาพของหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มประชาชน ประกอบด้วย ภายใต้
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซึ่งลักษณะของกิจกรรมยังคงสามารถนําตัวอย่างกิจกรรมบริการสาธารณสุข 
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แห่งประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 มาเป็น
แนวทางประกอบการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขอรับสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้  ทั้งน้ี สปสช. ได้จัด
ตัวอย่างโครงการ โดยหน่วยงานที่มาขอรับงบประมาณจากกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
เพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและสภาพปัญหาทางสุขภาพของแต่ละพ้ืนที่ และคณะกรรมการกองทุน 
ได้นําไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชน ที่จะมาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกองทุน  

ตัวอย่างโครงการ 1 
แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสขุภาพ................................................ 

เรื่อง ขอเสนอโครงการ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน   

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ..................................................................................... 

 ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล.............. มีความประสงค์จะจัดทําโครงการ  การส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ในปีงบประมาณ .................. โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ...................................... เป็นเงิน ................. บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอฯ ลงรายละเอียด) 

หลักการเหตุผล (มีหรือไม่มีก็ได้) ......................................................................................................................... 

1. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการส่งเสริมและประเมิน

พัฒนาการ เด็ก 0–6 ปี จํานวน ............... คน 
2. เพ่ือให้เด็ก 0–6 ปี ได้รับการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย จํานวน ........... คน 
3. เพ่ือให้เด็ก 0–6 ปี ที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าและหรือมีอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับการคัด

กรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จํานวน ............ คน 

2. วิธีดําเนนิการ 
1. จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งพัฒนาการเด็ก 0–6 ปี เพ่ือกระตุ้นให้เห็นความสําคัญของการพัฒนาการเด็ก  

โดย 
- การแสดงนิทรรศการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยความร่วมมือของหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ โรงเรยีน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และภาคประชาชน 
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ปกครอง โดยวิทยากร กําหนดเน้ือหา ดังน้ี 
- พัฒนาการตามวัยเด็ก 0–6 ปี  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
- การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0–6 ปี   จํานวน 1 ช่ัวโมง 
- การประเมินและคัดกรองพัฒนาการเด็กเบ้ืองต้น  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
- ความผิดปกติเก่ียวกับพัฒนาการเด็ก 0–6 ปี  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
- จัดกิจกรรมตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี  ตลอดสัปดาห์ 
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2. จัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการทดแทนของเก่าหรือเพ่ิมเติมไว้ประจําที่ศูนย์เด็กเล็ก 
3. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองเฝา้ระวังประเมินพัฒนาการเด็กทุกเดือน หากสงสัยพัฒนาการ

ล่าช้าให้ส่งพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือคัดกรอง 
 4. ประสานเจา้หน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. ตรวจคัดกรองเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า และเด็กที่มีอายุ
ครบ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ศูนย์เด็กเลก็ 
 5. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองกระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าอย่างต่อเน่ือง 1 เดือน  
และประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจคัดกรองซ้ํา หากยังมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อไปยังหน่วยบริการ
ที่สูงกว่า  
 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงาน ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
................... 

3. กลุ่มเปา้หมาย ................. คน 

4. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน .................. พ.ศ. ................ ถึง เดือน …………………. พ.ศ. ..................... 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล    

6. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ     จํานวน   บาท  
รายละเอียด ดังน้ี 
 1. การรณรงค์และการให้ความรู้ 

- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน .... คน ๆ ละ .... บาท/มื้อ 
จํานวน ..... มื้อ เป็นเงิน ................  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน .... คน ๆ ละ .... บาท/
มื้อ จํานวน .....  มื้อ  เป็นเงิน .................  บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน ....... ช่ัวโมง ๆ ละ ........... บาท เป็นเงิน .................. บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน .......... เล่ม ๆ ละ ......... บาท เป็นเงิน ............... บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน ...... ชุด ๆ ละ ....... บาท เป็นเงิน ....... บาท 
- ค่าสนับสนุนบูทจัดนิทรรศการ จํานวน .......... บูท ๆ ละ .......... บาท เป็นเงิน ............ บาท 

 2. การจัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการ เป็นเงิน ............... บาท 
 3. ค่าบริการตรวจคัดกรองเหมาจ่ายเพ่ิมเติม จํานวน ………. คน ๆ ละ ........ บาท เป็นเงิน ......... บาท  

7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
เด็ก 0–6 ปี มพัีฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม 

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
   (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว 
โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ สําหรับใช้ในการจําแนกประเภทเท่านั้น) 

8.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่ขอรับการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) 
ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล    
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  6 ศูนย์ฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ฯ [ข้อ 10 (3)] 
8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) 

  3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์ฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ฯ  
        (เด็กเล็ก/ ผู้สูงอายุ/คนพิการ) [ข้อ 10 (3)] 

8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก 
   2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน ................. คน 

8.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
      8.4.2 กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

   2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/การให้ความรู้ 
   5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 

ตัวอย่างโครงการ 2 
แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสขุภาพ................................................ 

เรื่อง ขอเสนอโครงการ คัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ..................................................................................... 

 ด้วย หน่วยบริการ/อปท. มีความประสงค์จะจัดทําโครงการ  คัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง 
ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ .................. โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ...................................... เป็นเงิน ................. บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอฯ ลงรายละเอียด) 

หลักการเหตุผล (มีหรือไม่มีก็ได้) ......................................................................................................................... 

1. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้า 
 2. เพ่ือส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงปรับพฤติกรรม  
 3. เพ่ือให้ผูสู้งอายุที่จําเป็นต้องรักษาได้รับการส่งต่อไปรักษาต่อเน่ือง  

2. วิธีดําเนนิการ 
 1. จัดทําข้อมูลผู้สูงอายุที่จําเป็นต้องได้รับการคัดกรอง  
 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้และทักษะในการใช้แบบประเมิน
หรือแอพพิเคช่ันโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) วิธีการคัดกรองตาต้อกระจกด้วย
การนับน้ิวมือระยะ 10 ฟุต และการใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 2Q/9Q 
 3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดําเนินการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข โดย 
 - เจ้าหน้าที่ สธ ตรวจคลําชีพจร ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพ่ือค้นหาผู้ที่มีชีพจรเต้นผิดจังหวะ เพ่ือส่ง
ต่อไปรับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ รพ. 
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 - เจ้าหน้าที่ สธ. คัดกรองโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังไม่มี
โรคหัวใจและหลอดเลือดอายุ 60-70 ปี ด้วยแบบประเมินหรือแอพพิเคช่ัน Thai CV Risk score โดยบันทึก
ข้อมูลที่จําเป็น เช่น เพศ อายุ นํ้าหนัก ส่วนสูง รอบเอว เป็นต้น กรณีมีความเสี่ยงสูง จะส่งต่อไป รพ. พบแพทย์ 
และทุกระดับความเสี่ยงจะให้คําปรึกษาแนะนําการออกกําลังกาย การกินผักผลไม้มากขึ้น การลดและควบคุม
นํ้าหนัก 
 - อสม. ช่วยตรวจวัดสายตาคัดกรองตาต้อกระจก โดยทดสอบการนับน้ิวมือที่ระยะ 10 ฟุต  
หากผู้สูงอายุนับผิด 3 ครั้งจาก 5 ครั้ง แสดงว่าผิดปกติ ส่งให้เจ้าหน้าที่ สธ ตรวจกรองซ้ําด้วยการวัด VA  
ใช้แผ่น Snellen chart หรือ E chart หาก VA ตํ่ากว่า 20/70 หรือ 6/18 จะส่งต่อ รพ เพ่ือตรวจและวินิจฉัย
ต่อไป  
 - อสม. คัดกรองภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบคัดกรอง 2Q หากมีข้อใดข้อหน่ึง ให้สอบถามต่อด้วย
แบบประเมิน 9Q หากคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 7 เจ้าหน้าที่ สธ จะตรวจประเมินซ้ําอีกครั้งเพ่ือยืนยัน  
หากใช่สอบถามด้วยแบบประเมิน 8Q ถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 17 แจ้งผู้ใกล้ชิดทราบและส่งต่อ รพ. 
 - บันทึกการตรวจและผลคัดกรองในทะเบียนหรือฐานข้อมูลของหน่วยบริการ พร้อมบันทึกในแบบ
รายงานส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 4. อาสาสมัครสาธารณสุขออกเย่ียมบ้านทุก 2-4 สัปดาห์ เพ่ือติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ลดภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองด้วยการออกกําลังกาย การกินผักผลไม้มากขึ้น การลดและ
ควบคุมนํ้าหนัก 
 5. ประสานและติดตามข้อมูลรายที่ส่งต่อไปยัง รพ และออกเย่ียมให้คําปรึกษา  
 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงาน ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล……………………………………… 

3. กลุ่มเปา้หมาย ................. คน 

4. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน .................. พ.ศ. ................ ถึง เดือน …………………. พ.ศ. ..................... 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่…………………………………….. 

6. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล ....... จํานวน .......... บาท  
รายละเอียด  ดังน้ี 
 6.1 ค่าใช้จ่ายอบรม อสม. 1 วัน เป็นเงิน ......................... บาท  
  - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน ..... คน ๆ ละ .... บาท/มื้อ จํานวน ....... มื้อ ...... เป็นเงิน ........ บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน ..... คน ๆ ละ .... บาท/มื้อ จํานวน .... มื้อ ...... เป็นเงิน ……. บาท 
  - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน ..... เล่ม ๆ ละ ..... บาท เป็นเงิน ............. บาท 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน ...... ช่ัวโมง ๆ ละ ...... บาท เป็นเงิน ............ บาท 
 6.2 ค่าใช้จ่ายการตรวจคัดกรอง เป็นเงิน ............ บาท 
  - ค่าวัสดุ (แบบประเมินและอ่ืน ๆ)  เป็นเงิน ............. บาท 
  - ค่าจ้างเหมาบริการคัดกรอง รายละ ...... บาท จํานวน ...... ราย เป็นเงิน ........... บาท 
 6.3 ค่าใช้จ่ายการออกเย่ียมบ้านและติดตาม เป็นเงิน .............. บาท 
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 - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้สูงอายุที่มผีลคัดกรองผิดปกติได้รับการตรวจวินิจฉัยและดูแลต่อเน่ือง 
 2. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่เอ้ือต่อสุขภาพเพ่ิมขึ้น 

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพ่ือให้เจ้าหนา้ที ่อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว  
โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ สําหรับใช้ในการจําแนกประเภทเท่านัน้) 
8.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่ขอรับการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) 

ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน หน่วยบริการ/อปท.  
  1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. [ข้อ 10 (1)] 
8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) 

  1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงาน 
        สาธารณสุข [ข้อ 10 (1)] 

8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก 
  5 กลุ่มผูสู้งอายุ จํานวน ................... คน 

8.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
 8.4.5 กลุ่มผู้สงูอายุ 

   1. การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 

ตัวอย่างโครงการ 3 
แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสขุภาพ................................................ 

เรื่อง ขอเสนอโครงการ ส่งเสริมการออกกําลังกายลดเสี่ยงโรคเร้ือรัง 

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ..................................................................................... 

 ด้วย ชมรมผู้สูงอายุตําบล               มีความประสงค์จะจัดทําโครงการ  ส่งเสริมการออกกําลังกายลด
เสี่ยงโรคเร้ือรัง ในปีงบประมาณ .................. โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
...................................... เป็นเงิน ................. บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอฯ ลงรายละเอียด) 

หลักการเหตุผล (มีหรือไม่มีก็ได้) ......................................................................................................................... 

1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมใหผู้้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบล/เทศบาล.......... ออกกําลังกายเพ่ิมขึ้น 
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2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ประชุมวางแผนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกําลังกาย โดยจัดให้มีการอบรมเรื่องออกกําลังกายด้วย
การเดินหรือป่ันจักรยาน รับสมัครอาสาสมัครแกนนําผู้สูงอายุ 2-3 คนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนให้ทําหน้าที่
กระตุ้น/ชักจูงและติดตามผู้สูงอายุในชุมชนให้เดินหรือป่ันจักรยานเป็นกลุ่ม ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน  
วันละ 30 นาที และเพ่ิมเป็นสัปดาห์ละ 5 วันหรือมากกว่า อย่างน้อย 6 เดือน  
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้สูงอายุทราบผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นําชุมชน  
 3. ประชุมช้ีแจงโครงการในการประชุมผู้สูงอายุประจําเดือน และรับสมัครอาสาสมัครแกนนําผู้สูงอายุ
เพ่ือทําหน้าที่กระตุ้น/ชักจูงและติดตามผู้สูงอายุให้ออกกําลังด้วยการเดินหรือถีบจักรยานบริเวณย่านที่อยู่
อาศัย/ชุมชน 
 4. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเดินหรือถีบจักรยาน  
โดยวิทยากร 
 5. อาสาสมัครแกนนําผู้สูงอายุนัดหมาย กระตุ้น/ชักจูงและติดตามผู้สูงอายุให้ออกกําลังด้วยการเดิน
หรือถีบจักรยานบริเวณย่านที่อยู่อาศัยในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นกลุ่มหรือเด่ียว ตามอัธยาศัยของแต่ละ
บุคคล โดยเริ่มจากความเป็นไปได้ จากสัปดาห์ละ 1-3 วัน วันละ 15-30 นาที เพ่ิมเป็นสัปดาห์ละ 5 วันหรือ
มากกว่า ภายใน 3-4 เดือน และคงต่อเน่ือง อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน ในเดือนที่ 5 และ 6 
และต่อเน่ืองต่อไป 
 6. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มี smart phone ติดต้ัง application สําหรับ การเดิน (step counter, 
pedometer ฯลฯ) การถีบจักรยาน (bike/cycling app/Endomondo app) เพ่ือใช้ในการบันทึกและติตตาม
การออกกําลังของตนเอง ซึ่งสามารถส่งข้อมูลให้กับอาสาสมัครแกนนําผ่านทาง smart phone ได้ หรือส่ง
ข้อมูลให้อาสาสมัครแกนนําบันทึก  
 7. อาสาสมัครแกนนําผู้สูงอายุจดบันทึกจํานวนผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายวิธีใดวิธีหน่ึงทุกวัน 
 8. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกกําลังกับวิทยากรในการประชุมผู้สงูอายุประจําเดือน 
 9. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบล/เทศบาล....................... 

3. กลุ่มเปา้หมาย ................. คน 

4. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน .................. พ.ศ. ................ ถึง เดือน …………………. พ.ศ. ..................... 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่…………………………………….. 

6. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล ....... จํานวน .......... บาท  
รายละเอียด  ดังน้ี 
 6.1 ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม/ประชุมแลกเปลี่ยน ........ ครั้ง 
  - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน ...... คน ๆ ละ ...... บาท/มื้อ จํานวน ..... มื้อ เป็นเงิน ........... บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน .... คน ๆ ละ .... บาท/มื้อ จํานวน .... มื้อ เป็นเงิน .....  บาท 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน ..... ช่ัวโมง ๆ ละ ...... บาท (รวมแลกเปลี่ยนประจําเดือน)   
    เป็นเงิน ........... บาท 
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 6.2 ค่าวัสดุ 
  - ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด .... x ….. เมตร ในราคาตารางเมตรละ ...... บาท เป็นเงิน ......... บาท 
 - ค่าสมุดบันทึก จํานวน ...... เล่ม ๆ ละ ..... บาท (สําหรับอาสาสมัครแกนนํา) เป็นเงิน ......... บาท 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข 

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพ่ือให้เจ้าหนา้ที ่อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว  
โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ สําหรับใช้ในการจําแนกประเภทเท่านัน้) 
8.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่ขอรับการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) 

ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ชมรมผู้สูงอายุตําบล   
  5. องค์กรหรือกลุ่มประชาชน [ข้อ 10 (2)] 
8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) 

  2. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของ 
         องค์กรหรือกลุ่มประชาชน [ข้อ 10 (2)] 

8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก 
  5. กลุ่มผูส้งูอายุ จํานวน .......................... คน 

8.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
 8.4.5 กลุ่มผู้สงูอายุ 

   4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ค่าบริการ LTC)  
 ตามข้อ 11 แห่งประกาศฯ กําหนดให้ค่าบริการ LTC สนับสนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ เพ่ือจัดบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อปี ตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง ซึ่งการให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ฯ ที่กําหนดในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศฯ  
พ.ศ. 2561 ได้แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที่ 1 เคลื่อนไหวได้บ้างและอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง 
 กลุ่มที่ 2 เหมือนกลุ่มที่ 1 แต่มีภาวะสับสนทางสมอง 
 กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง 
 กลุ่มที่ 4 เหมือนกลุ่มที่ 3 และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต 

 โดยการบริการด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในแต่ละกลุ่มจะถูกประเมินและวาง
แผนการดูแลรายบุคคล โดยผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (care manager) หรือบุคลากร
สาธารณสุข และคณะอนุกรรมการ LTC จะทําหน้าที่อนุมัติโครงการตามแผนการดูแลรายบุคคลที่หน่วย
จัดบริการเสนอขอรับการสนับสนุน ซึ่งอัตราค่าบริการ LTC เป็นอํานาจดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ LTC  
ที่จะพิจารณาให้การสนับสนุนภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ฯ โดยมีลักษณะของการให้บริการแบบเหมาจ่ายต่อราย
ต่อปีตามแผนการดูแลรายบุคคล ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายที่มีความเก่ียวข้องเพ่ือให้บริการเกิดประโยชน์ทางสุขภาพ
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แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงไว้ด้วยแล้ว เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนสําหรับการให้บริการดูแลที่บ้าน/
ชุมชน เป็นต้น 

ผู้มีสิทธิที่จะขอรับการสนับสนุนค่าบริการ LTC ได้แก่   
 1. หน่วยบริการ 
 2. สถานบริการ 
 3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน (ตามคุณลักษณะแห่งประกาศสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคน
พิการ พ.ศ. 2560) 
 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ได้จัดทําขั้นตอนการอนุมัติค่าบริการ LTC สําหรับให้คณะอนุกรรมการ LTC ใช้เป็น
แนวทางประกอบการดําเนินงาน โดยสรุปดังน้ี 

ขั้นตอนการอนุมัติค่าบริการ LTC ให้หน่วยจัดบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 15 วันหลัง
ได้รับ CP จาก
หน่วยจัดบริการ  

ให้หน่วยจัดบรกิารเสนอโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ และ 
CP พร้อมค่าบรกิารเหมาจ่ายตอ่รายตอ่ปีตามชดุสิทธิประโยชน ์ 
เพื่อเสนอตอ่คณะอนุกรรมการ LTC ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

รายใหม่และรายเก่า

หน่วยจัดบริการ 

ให้คณะอนุกรรมการ LTC 

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

หลังจากได้ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ LTC  
ให้ อปท. บันทึกผลการพิจารณา CP / วันท่ีจัดทําข้อตกลง  

(วันเร่ิมให้บริการตาม CP) ในโปรแกรม ฯ 

หน่วยจัดบริการให้บริการตาม CP และให้บันทึกรายงานผลการดูแลดังนี้ 
 ดูแลถึง 9 เดือน ให้บันทึกผลการประเมิน ADL กลุ่มเป้าหมายในโปรแกรมฯ และอปท.บันทึกยืนยัน 

ดูแลดูแลครบ 1 ปี ให้รายงานผลต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือทราบผลการดําเนินงาน 
(ไม่ต้องบันทึกผลการประเมิน ADL เม่ือครบ 1 ปี ในโปรแกรมฯ)  

-- แบบฟอร์มขอ้เสนอ
โครงการฯ 

- แบบฟอร์มสรปุ CP 

- แบบฟอร์มผลการพจิารณาโครงการฯ 
- ข้อตกลงการจดับริการดูแลระยะยาวฯ  

อปท. (คณะอนกุรรมการ LTC) 

หน่วยจัดบริการ 

หน่วยจัดบริการ 

อปท. 

ผู้รับผิดชอบ การดําเนินงาน ระยะเวลา เอกสารที่เก่ียวข้อง

พิจารณาอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่าย
ตาม CP รวมทัง้จัดทําข้อตกลงและโอน
งบค่าบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ให้กับ

หน่วยจัดบริการ 

อปท. 

ภายใน 30 วัน หลัง
ลงทะเบียนในโปรแกรม 
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 ทั้ งนี้  การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม  Long Term Care ระบบบดูแลผู้ สู งอายุและ 
ผู้ มีภาวะพึ่งพิง สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ 
http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/login และ สปสช. ได้จัดทําตัวอย่างแบบฟอร์มการสนับสนุนโครงการ LTC 
เพื่อเป็นแนวทางประกอบการขอรับสนับสนุนค่าบริการ LTC ในพื้นที่ ดังนี้ 

 แบบฟอร์มโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สรุปแผนการดูแล
รายบุคคล และค่าบริการตามชุดสิทธิประโยชน์แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน
หรือพื้นที่   
ส่วนที่ 1 : โครงการ 

เรียน ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 (อบต./เทศบาล) ................... อําเภอ ................. จังหวัด ...................... 

 ด้วย   ระบุช่ือ หน่วยบริการ/สถานบริการ /ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุในชุมชน)    อําเภอ 
................. จังหวัด.................... มีความประสงค์จะจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ (อบต./เทศบาล) ................... โดยขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงตามชุดสิทธิประโยชน์แนบท้ายประกาศฯเป็นค่าบริการดูแล
ระยะยาวฯ (เหมาจ่าย) ต่อคนต่อปี จํานวน ........... คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน ................ บาท
(..........................บาทถ้วน)  รายละเอียด มีดังน้ี 

กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง รวม 

กลุ่มที ่1  
เคลื่อนไหวได้บ้างมี
ปัญหาการกิน/การ
ขับถ่ายแต่ไม่มภีาวะ

สับสน 

กลุ่มที ่2 
กลุ่มที่เคลื่อนไหวได้บ้าง
มีภาวะสับสน และอาจมี

ปัญหาการกิน/การ
ขับถ่าย 

กลุ่มที ่3 
กลุ่มที่เคลื่อนไหวเอง
ไม่ได้ ไม่มีปัญหาการ
กิน/การขับถ่ายหรือ

เจ็บป่วยรุนแรง

กลุ่มที ่4 
กลุ่มที่เคลื่อนไหวเอง
ไม่ได้ เจ็บป่วยรุนแรง
หรืออยู่ในระยะท้าย

ของชีวิต 
จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

          

 

ทั้งน้ี ได้แนบเอกสารสรุปแผนการดูแลรายบุคคลและค่าบริการดูแลระยะยาวฯ (เหมาจ่าย) ต่อคนต่อปี 
เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง พิจารณา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดบริการดูแลระยะยาวฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ระยะเวลาดําเนินการ(ระบุตามวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดการให้บรกิารตามแผนการดูแลรายบุคคล)……………… 

 

 
ลงช่ือ ..................................................... ผู้จัดทําโครงการ  

(.................................................................) 
ตําแหน่ง ผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานที่จัดบริการ  

(ระบุช่ือ หน่วยบริการ/สถานบริการ /ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุในชุมชน) 

วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. ...................... 
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ส่วนที่ 2   
สรุปแผนการดูแลรายบุคคลและค่าบริการดูแลระยะยาวฯ(เหมาจ่าย)ต่อคนต่อปี                                                                                    

เพื่อเสนอตอ่คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบรกิารดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อจัดบรกิารดูแลระยะยาวฯ 
ชื่อ 

เลขบัตรประชาชน 

ที่อยู่

หมายเลขโทรศพัท์(ที่ติดต่อ) 

วันจัดทํา 

เกิดวันที่   เดือน           ปี            (อายุ.........ปี) วินิจฉัย

สถานะสุขภาพ/ค่าบริการดูแลระยะยาว(เหมาจ่าย)   
ต่อคนต่อปี ทีข่อรับการสนับสนุน 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ เป้าหมายการดูแล

 

เป็นผู้มีภาวะพึ่งพงิจัดอยู่ในกลุ่มที่ .............. 

 

ขอรับการสนับสนุนค่าบริการดูแลระยะยาวฯ   
(เหมาจ่าย) ต่อคนต่อปี 

เป็นจํานวนเงิน ....................... บาท 

 

 

- ระยะสั้น

- ระยะยาว

การดูแล ข้อควรระวงัในการให้บริการ

 ระบุเฉพาะกิจกรรมบริการหลักๆ ตามชุดสิทธิประโยชน์แนบ
ท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่
เช่น กายภาพบาํบัด การดูแลแผลกดทับ การให้อาหารทางสาย
ยาง  
 

*ทั้งนี้ ในการปฏิบัติจริงสามารถยืดหยุ่นได้โดยคํานึงถึงสภาวะ 
ของผู้ป่วยเป็นสําคัญ” 
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ส่วนที่ 3 : ผลการพิจารณาโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแล
ระยะยาวสําหรับผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึ่งพิง  
(สําหรับเจ้าหนา้ที่ อปท. ที่ได้รบัมอบหมายลงรายละเอียด) 

 การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง          
ครั้งที่ ..... /…….. เมื่อวันที่ ...... เดือน.............. พ.ศ. ....... ได้พิจารณาโครงการของ (ระบุชื่อหน่วยบริการ/สถาน
บริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ) เขตพื้นที่ (อบต./เทศบาล) ........... อําเภอ ......... จังหวัด ................ ตามโครงการ
จัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สรุปแผนการดูแลรายบุคคล และค่าบริการดูแลระยะยาวฯ
(เหมาจ่าย)ต่อคนต่อปี ตามชุดสิทธิประโยชน์แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยที่ประชุมมีมติ
ดังน้ี 
 อนุมัติ โครงการจัดบรกิารดูแลระยะยาวหรับผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พิง  แผนการดแูลรายบุคคล และ
ค่าใช้จา่ยตามแผนการดูแลรายบุคคลสําหรบัผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิของ (ระบชุื่อหนว่ยบรกิาร/ สถานบริการ /ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายใุนชุมชน)                                จํานวน ........... คน เป็นเงินทั้งส้ินจํานวน ................. บาท 
(........................................................................บาทถ้วน) โดยเบิกจากบญัชีเงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ…………….
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)…เพือ่การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน ............บาท (............................บาทถว้น)  

รายละเอียดตามตาราง 
กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตยีง รวม 

กลุ่มที่ 1 
เคล่ือนไหวได้บา้งมี
ปัญหาการกิน/การ
ขับถ่ายแต่ไม่มภีาวะ

สับสน 

กลุ่มที่ 2 
กลุ่มที่เคล่ือนไหวได้บ้างมี
ภาวะสับสน และอาจมี

ปัญหาการกิน/การขับถ่าย 

กลุ่มที่ 3 
กลุ่มที่เคล่ือนไหวเองไม่ได้ 
ไม่มีปัญหาการกิน/การ
ขับถ่าย หรือเจบ็ป่วย

รุนแรง

กลุ่มที่ 4 
กลุ่มที่เคล่ือนไหวเอง
ไม่ได้ เจ็บป่วยรนุแรง

หรืออยู่ในระยะท้ายของ
ชีวิต 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

          

 ไม่อนุมัติ  
  เนื่องจาก....................................................................................................................................... 
.  หมายเหตเุพิ่มเติม (ถ้าม)ี ...... (ระบุจํานวนผู้สูงอายุที่ยงัไม่ไดร้บัการอนุมตัิ)...................................  

 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ แจ้งผลการพิจารณาเพื่อ อปท. ทําการเบิกจ่ายต่อไป 
 

 
ลงช่ือ.................................................................... 

(..............................................................................) 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 (อบต./เทศบาล) ........... อําเภอ ......... จังหวัด .............. 

วัน ....... เดือน ....................... พ.ศ. ............... 
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โลโก้ (ถ้ามี) 

ข้อตกลงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ 
ระหว่าง 

................................................................ กับ ................................................................ 

         ข้อตกลงเลขที ่......... /25.......... 
 

 ข้อตกลงนี้ทําขึ้น ณ  ........................................ต้ังอยู่ที่........................................................ 
เมื่อวันที่……. เดือน......... พ.ศ. 25…….. ระหว่าง (ช่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) .............................................. 
โดย……………………….........……...(ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ฝ่ายหน่ึง กับ (ช่ือหน่วยจัดบริการ).....................................................  
โดย ...................................................................................... (ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ) ซึ่งต่อไป
ในข้อตกลงนี้เรียกว่า “หน่วยจัดบริการ” อีกฝ่ายหน่ึง โดยมีข้อความดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 การดําเนินงาน 
 ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ตามชุดสิทธิประโยชน์ในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 ข้อ 2 การจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และสรุปแผนการดูแลรายบุคคล 
และค่าบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง(เหมาจ่าย)ต่อคนต่อปี ตามชุดสิทธิประโยชน์แนบ
ท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลงนี้  

 ข้อ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตกลงสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ (ค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง) จํานวนทั้งสิ้นไม่เกิน .................... บาท    
(......................บาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็น …… งวด ดังน้ี 
  งวดที่ 1 เป็นเงินจํานวน  บาท  (                    บาทถ้วน) 
  งวดที่ 2 เป็นเงินจํานวน  บาท  (                    บาทถ้วน) 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

 ข้อ 4 หน่วยจัดบริการเริ่มดําเนินงานตามข้อตกลงต้ังแต่วันที่ ........เดือน................พ.ศ........... สิ้นสุด
ในวันที่ .......เดือน.................พ.ศ........... โดยเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามข้อตกลงให้หน่วยจัดบริการรายงาน
ผลการดําเนินในโปรแกรม LTC 

 ข้อ 5 กรณีหน่วยจัดบริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทําให้เกิดความล่าช้าหรือความเสียหาย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธ์ิยกเลิกข้อตกลงและระงับการจ่ายเงินสนับสนุนโดยผู้จัดบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเงินสนับสนุนที่จ่ายไปแล้วคืนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
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 ข้อตกลงนี้ทําขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอด  
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
  ลงช่ือ ............................................................... องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          (............................................................) (ผู้บริหารสงูสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ) 
 
 
  ลงช่ือ ............................................................... หน่วยจัดบริการ 
                               (............................................................) (ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ) 
 
 
  ลงช่ือ ................................................................. พยาน 
      (...............................................)  
 
 
  ลงช่ือ ................................................................ พยาน 
     (...............................................)   
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แบบฎีกา 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ.......................................................... 
 

 
             
 

เลขที่ ......manual.............. 
     

วันที่จัดทํา........... manual.......... 
   

 

เรียน   ผู้บริหารท้องถิ่น 
       

 

         ตามท่ีคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (ช่ือ อปท.)..........auto.................. 
ได้อนุมัติโครงการจัดบรกิารดูแลระยะยาวหรบัผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง แผนการดูแลรายบุคคล และคา่ใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคล
สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้แก่ (ช่ือหน่วยจัดบริการ).............. auto.......................................................   จํานวน ..... auto.........
บาท (...................auto....................................บาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็น ................ auto..........งวด ดังน้ี  
                งวดท่ี 1 เป็นเงินจํานวน........ auto.............  บาท  (....................auto.........................บาทถ้วน)  
                งวดท่ี 2 เป็นเงินจํานวน........ auto............  บาท  (.....................auto........................บาทถว้น)   
         ในการนี้ (ช่ือหน่วยจัดบริการ)................................................................................มีความประสงค์จะขอเบิกเงิน งวดที่ ..............   
จํานวน.............. บาท (..........................บาทถ้วน) เพ่ือนําไปดําเนินการตามโครงการฯและแผนการดูแลรายบุคคลดังกล่าว พร้อมน้ีได้
แนบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการขอเบิกเงิน จํานวน.... manual.....ฉบับ มาให้พิจารณาด้วยแล้ว ทั้งน้ีในการรับเงิน (ระบุช่ือ).......... 
………………………..manual.................................................................................. จะเป็นผู้รับเงิน

 

             

     

ลงช่ือ ........................................................ผู้ขอเบิก (ผู้ได้รบัมอบหมาย)
 

             

     

         (.....................................................)              
ตําแหน่ง...................................................................... 

 

             

 

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง และได้ตรวจสอบแล้วมี
เงินคงเหลือเพียงพอท่ีจะเบิกจ่ายได้   

เรียน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 

        เห็นควรให้เบิกจ่าย งวดท่ี… auto …………  

        จํานวน ……… auto …………….. บาท (............auto..........บาทถ้วน)

 

 

   จํานวน ........ auto.................. บาท (................auto..........บาทถ้วน) 
 

 

  ลงชื่อ ...................................................ผู้ตรวจสอบ (ผู้ได้รับมอบหมาย)      
       (................................................................) 

 ตําแหน่ง…………………………………………………….. 
วันท่ี .............................................................................. 

 ลงชื่อ ......................................................  
        (................................................................) 
             หัวหน้าหน่วยงานคลัง/ผู้ได้รับมอบหมาย 
วันท่ี .............................................................................. 

 

 

เรียน ผู้บริหารท้องถ่ิน 
       เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
       จํานวน ……… auto …………….. บาท (............auto..........บาทถ้วน)
              ลงชื่อ ...................................................................... 
              (.............................................................................) 
                          ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                          
วันท่ี..............................................................................................  

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
      จํานวน ……… auto …………….. บาท (............auto..........บาทถ้วน)
 
             ลงชื่อ ...................................................................... 
             (.............................................................................) 
                                   ผู้บริหารท้องถ่ิน 
วันท่ี ..............................................................................

 

 

จ่ายเป็น ∆ เช็คขีดคร่อม/ต๋ัวแลกเงิน/ธนาณัติ  
           ∆ ทางธนาคาร 
ธนาคาร ..................................... บัญชีเลขท่ี ...............................................
เลขท่ีเช็ค .............................. ลงวันท่ี ......................................................... 
จํานวนเงิน ............................. บาท (..........................................................)
จ่ายให้ (ชื่อผู้รับเงิน) ..................................................................................... 

  ผู้มีอํานาจลงนามในใบถอน/เช็คธนาคาร                                   
  
ลงชื่อ .............................................. ผู้มีอํานาจลงนาม (กลุ่มหนึ่ง) 
(........................................................................)                                  
ลงชื่อ .............................................. ผู้มีอํานาจลงนาม (กลุ่มสอง) 
(........................................................................)   
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หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
   

        

 

 

ได้รับเงินจํานวน ……… auto ……….. บาท (............auto..........บาทถ้วน)
ชื่อ ...................................................................... ผูรั้บเงิน (1) 
       (.............................................................................) 
      ตําแหน่ง ............................................................. 
 
     วันท่ี .............................................................................. 

 

ได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วจํานวน … auto .. บาท (.........auto...บาทถ้วน)
ลงชื่อ ...................................................................... ผู้จ่ายเงิน 
        (.............................................................................) 
         ตําแหน่ง ............................................................. 
 
        วันท่ี .............................................................................. 

 

  

หมายเหตุ (1) ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับเงิน /ใบมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบ 
  

หลักเกณฑ์ในการให้บริการในกรณีพื้นที่มีบุคคลที่มีภาวะพึ่ง ซ่ึงไม่เข้าเงื่อนไขการให้บริการ LTC 
 หากพ้ืนที่มีบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิงซึ่งไม่เข้าเง่ือนไขการให้บริการ LTC ให้สามารถสนับสนุนงบประมาณ
เงินกองทุนฯ ตามข้อ 7 (1) (2) และ (3) มาดําเนินงานได้ โดยนําชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุข
สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมาเทียบเคียงโดยอนุโลม  และให้คณะกรรมการกองทุนทําหน้าที่อนุมัติโครงการ
ตามท่ีหน่วยจัดบริการเสนอ (หน่วยงานตามข้อ 10 (1) และ (3)) หากศูนย์ฯ ตามข้อ 10 (3) จะเสนอขอรับการ
สนับสนุนจะต้องมีคุณลักษณะตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 

แนวทางเตรียมการรับตรวจจากหน่วยตรวจสอบ  
 1. อํานาจหน้าที่ของ อปท. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ เช่น กฎหมายจัดต้ัง , พ.ร.บ.แผน , 
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 2. การอนุมัติงบประมาณกองทุนฯ โดยคณะกรรมการกองทุน มีแนวทางการอนุมัติอย่างไร 
  2.1 นําแผนพัฒนาของ อปท. มาเป็นแนวทางการจดัทํางบประมาณหรือไม่ 
  2.2 มีที่มารายละเอียดของกิจกรรมที่ชัดเจน 
 3. การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ตามระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์ ตามประกาศฯ  
 4. แนวปฏิบัติตามหนังสือซักซ้อมหรือคู่มือปฏิบัติงานฯ 
 5. การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนยึดหลักตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ข้อ 6 และข้อ 10 
ตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 6. ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ทางสุขภาพ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เน้นเห็นผลประโยชน์
โดยรวมที่เกิดขึ้นจริงกับประชาชนในพ้ืนที่ 
 7. การดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งควรมีการ
ประเมินผลโครงการประกอบด้วย และมีเอกสารหลักฐานประกอบการช้ีแจงหากมีการตรวจสอบ 

 ทั้งนี้ สามารถสืบค้นและอ้างอิงหนังสือตอบข้อหารือเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ  
หรือกิจกรรมของคณะกรรมการกองทุน ได้จากเว็บไซต์โปรแกรมฯ http://obt.nhso.go.th/obt/faq 
หัวข้อหารือกองทุนฯ โดยรวบรวมข้อหารือต้ังแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ซ่ึงยังคงถือปฏิบัติตามแนวทางตอบ
ข้อหารือดังกล่าว  
 
 



 

60 
 

บทที่ 6 
วิธีปฏิบัติในการรับเงนิ การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน 
และการกํากับติดตามเงนิกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 หลักเกณฑ์ตามข้อ 9 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 กําหนดให้การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงินของกองทุนฯ และการกํากับติดตาม เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศน้ี ซึ่งงบ
คา่บริการ LTC ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับงบกองทุนฯ โดยมีรายละเอียดังต่อไปน้ี 

1. วิธีการรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
 1.1 ให้ อปท. เปิดบัญชีกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชี 
เงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ช่ือบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ...... / อบต. ......)”  เพ่ือรับเงิน
จัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เงินสมทบจาก อปท. และรายได้อ่ืน ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมา
ในกิจการของกองทุนฯ เข้าบัญชีดังกล่าว 
 1.2 ให้ อปท. ที่ได้รับเงินค่าบริการ LTC เปิดบัญชีกับธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
โดยใช้ช่ือบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล..... / อบต. .....) เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง” 
ซึ่งแยกออกจากบัญชีตามข้อ 1.1  
 1.3 กรณี อปท. ใดมีความจําเป็นไม่สามารถเปิดบัญชีกับธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ ก็สามารถเปิดบัญชี 
กับธนาคารอ่ืนของรัฐได้  โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง อปท. กับ สปสช. เพ่ือให้เกิดการติดตาม 
ข้อมูลทางการเงิน และอปท. จะต้องส่ง statement แจ้งให้ สปสช. ทราบทุกเดือน  
 1.4 อปท. ที่ได้เปิดบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ...... / 
อบต. ......)”   และบัญชี “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ...... / อบต. ......)”  เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง” ไว้แล้วก่อนประกาศฯ พ.ศ. 2561 ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากที่สามารถใช้ต่อเน่ืองได้   
ไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่ 
 1.5 เงินเข้ากองทุนฯ ให้รับเป็น เงินสด เช็ค ต๋ัวแลกเงิน หรือธนาณัติก็ได้ และให้ออกใบเสร็จรับเงิน 
ในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามแบบที่ สปสช. กําหนด (ภาคผนวก 3 หน้าที่ 137) ให้แก่ผู้ชําระเงิน 
ทุกครั้ง ยกเว้นการรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามท่ี
คณะกรรมการหลักฯ กําหนด ให้ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชี
รายรับ 
 1.6 เงินสดที่กองทุนฯ ได้รับไว้ให้นําฝากเข้าบัญชี “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ...... / อบต. 
......)” ภายในวันที่ได้รับเงิน หากไม่สามารถนําเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย นําเงินสดจํานวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนฯ จํานวนเงิน 
ปิดผนึก ลงลายมือช่ือผู้รับผิดชอบ และนําฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินของ อปท. แล้วให้นําฝาก
เข้าบัญชีในวันทําการถัดไป 
 1.7 การสมทบเงินจาก อปท. ให้ดําเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ (ดูรายละเอียดการต้ัง
สมทบในบทที่ 3 หน้าที่ 35) กรณีมีความจําเป็นให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่ สปสช. จ่ายเงินสนับสนุน 
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2. วิธีการจ่ายเงิน 
 2.1 ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. (นายกเทศมนตรี.... / อบต. ....) สั่งจ่ายเงินกองทุนฯ ตามข้อ 7 (1) (2) 
(3) ตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนฯ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ซึ่งรวมถึงงบ
ค่าบริการ LTC สั่งจ่ายโดยผู้บริหารสูงสุดของ อปท. ด้วยเช่นกัน ตามโครงการที่คณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติ 
 2.2 วิธีการจ่าย มีดังน้ี  
 1) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม/ต๋ัวแลกเงิน/ธนาณัติ 
 2) จ่ายทางธนาคาร 
 3) จ่ายทางอ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
 2.3 ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. หรือรองผู้บริหารสูงสุดที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย หรือปลัด อปท. คนใด
คนหน่ึง ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่นคนใดคนหน่ึงที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายไว้จํานวน 2 คน รวมเป็นผู้
ลงนาม 2 คน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนฯ ตามโครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุน หรือคณะอนุกรรมการ LTC แล้วแต่กรณี (ดูคําอธิบายในบทท่ี 2 หน้าที่ 28) 
 2.4 การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วย 
งานอ่ืน ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนน้ัน เป็นผู้รับเงิน 
หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือมอบ
อํานาจที่ชัดเจน 
 2.5 การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร
หรือกลุ่มประชาชน ไม่น้อยกว่า 2 คนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน 
 2.6 การจ่ายเงินกองทุนฯ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน ตามแบบที่ 
สปสช. กําหนด (ภาคผนวก 3 หน้าที่ 137 และ 136) หรือหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มี
สิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด เก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

3. ข้อแนะนําสําหรับเป็นแนวทางประกอบการดําเนินงาน  
 1. การรับเงินเข้ากองทุนฯ ควรออกใบเสร็จรับเงินในนามกองทุนฯ ให้กับผู้ ชําระเงินทุกคร้ัง  
ตามแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินที่ สปสช. กําหนด ยกเว้นเงินโอนจาก สปสช. สามารถใช้หลักฐานการโอนเงินผ่าน 
ทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีได้เลย และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://obt.nhso.go.th  
เลือกเมนูตรวจสอบการโอนเงินจาก สปสช. จะเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget )  
เลือกรายงานการโอนเงินงบกองทุนฯ โดยสืบค้นตามเขตพ้ืนที่ จังหวัด และหน่วยบริการ หรือสืบค้นตามรหัส
หน่วยบริการ เลือกปีงบประมาณที่ต้องการทราบ หรือระบุเง่ือนไขตามท่ีต้องการ 
 2. การรับเงินสมทบจาก อปท. ให้ใช้สําเนาใบนําฝากเงินของธนาคารเป็นหลักฐานแลว้ออกใบเสร็จรับเงิน
ตามข้อ 1 ส่งให้ อปท. ที่เป็นเจ้าของงบประมาณ ทั้งน้ีคณะกรรมการกองทุนอาจกําหนดให้มีหลักฐานการรับเงิน
ในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 3. การจ่ายเงินกองทุนฯ จะมีลักษณะการจ่ายตามข้อตกลง หรือสัญญาก็ได้ ซึ่งให้เป็นไปตามแนววิธี
ปฏิบัติของ อปท. เช่น การจ่ายตามข้อตกลง มีลักษณะเป็นการจ่ายล่วงหน้าบางส่วนหรือเต็มจํานวน ตามที่
คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรเป็นรายข้อตกลง (จัดทําเป็นเง่ือนไขการจ่ายเงิน) ซึ่งการจ่ายโดยวิธีน้ีจะ
เหมาะสมกับการจ่ายกับโครงการที่ผู้รับผิดชอบต้องมีการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าหรือจ่ายขณะทํางาน เช่น การ
รณรงค์งานด้านสุขภาพ การจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น ข้อดีของการจ่ายเงินตามวิธีน้ี คือ ผู้ที่รับผิดชอบ
โครงการจะต้องเป็นผู้จัดเก็บหลักฐานประกอบการจ่ายต่าง ๆ เพ่ือรอการตรวจสอบไว้เอง ดังน้ี  
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 1) โครงการหรือกิจกรรมท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน และประธานกรรมการ 
ได้ลงนามอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว 
 2) แบบบันทึกข้อตกลงยึดตามแบบของ อปท. ซึ่งควรระบุรายละเอียดอันเป็นสาระสําคัญใน
ข้อตกลงให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
  - รายละเอียดโครงการ เช่น ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ที่อยู่ เป็นต้น 
  - รายละเอียดงวดเงิน (เง่ือนไขการจ่ายเงิน) ว่ามีการจ่ายอย่างไร ก่ีงวด งวดละเท่าไร  
จ่ายเมื่อไร เช่น  
     งวดที่ 1 จ่ายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ …. ของเงินทั้งหมดเป็นเงิน …… บาท 
(...............................) เมื่อมีการลงนามในข้อตกลงแล้ว 
     งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่ายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ .... ของเงินทั้งหมดเป็นเงิน …… 
บาท (...............................) เมื่อผู้รับผิดชอบส่งรายงานผลสรุปตามโครงการทั้งหมด 
  - งวดงาน เป็นการกําหนดการส่งมอบงาน หรือรายงานผลงานที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตาม
โครงการ ซึ่งข้อมูลน้ีจะเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงในการพิจารณาการเบิกจ่ายเงิน 
  - การกําหนดหรือแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือติดตามผลการดําเนินงาน 
  - หลักฐานการรับเงินของผู้รับผิดชอบโครงการ 
  - หลักฐานการส่งมอบงานหรือรายงานผลการดําเนินงาน จัดทําหรือส่งตามการกําหนด 
งวดงาน งวดเงิน 

4. การกํากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 1. กรณีผู้ มีสิทธิรับเงินกองทุนฯ เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข  
และหน่วยงานอ่ืน  
 1.1 ให้นําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการ LTC โดยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานน้ัน ๆ ถือปฏิบัติ 
 1.2 เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
 1.3 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน 
ตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนฯ เพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนทราบและ อปท. เก็บไว้
เพ่ือการตรวจสอบ 
 1.4 กรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ให้นําเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนฯ ยกเว้นเงินสนับสนุน 
และส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ (ค่าบริการ LTC) หากดําเนินการตามโครงการและแผนการดูแล
รายบุคคลแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน  

 2. กรณีผู้มีสิทธิรับเงินกองทุนฯ เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน  
 2.1 ให้นําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการกองทุน ยกเว้นรายการค่าใช้จ่าย ดังต่อไปน้ี ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
  1) ค่าใช้จ่ายสําหรับบุคคลที่ดําเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้เบิกจ่ายในอัตรา
เทียบเคียงตามระเบียบของ อปท. โดยอนุโลม 
  2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับบุคคลที่ดําเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้เบิกจ่าย
ในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบของ อปท. โดยอนุโลม  
 



 

63 
 

 2.2 การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ 
หรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง 
 2.3 การจัดหาครุภัณฑ์ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงินไว้กับรายงานการจ่ายเงิน
ตามโครงการ หรือกิจกรรมน้ันด้วย 
 2.4 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน 
ตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนฯ เพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนทราบและ อปท. เก็บไว้
เพ่ือการตรวจสอบ 
 2.5 กรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ให้นําเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสขุภาพ  
 
 ข้อควรระวังในกรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินงาน หาก อปท. มีการจัดทําข้อตกลงหรือ
สัญญากับหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน จะต้องพิจารณาเง่ือนไขตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงหรือ
สัญญานั้นประกอบด้วย 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

(โดยสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการลงบันทึกในโปรแกรมฯ http://obt.nhso.go.th ได้จากคู่มือ
การใช้งานโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)

บทที่ 7 
วิธีปฏิบัติในการจัดทําบัญช ีและการรายงาน 

 หลักเกณฑ์ตามข้อ 9 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 กําหนดให้การจัดทําบัญชี และการรายงานของ
กองทุนฯ เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศน้ี  ซึ่งระบุให้สํานักงานกําหนดรูปแบบการบันทึก
บัญชี การจัดทํารายงาน สปสช. จึงกําหนดรูปแบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เว็บไซต์ http://obt.nhso.go.th  โดยรวมถึงการบันบัญชี 
และการรายงานทางการเงินค่าบริการ LTC ในโปรแกรมน้ีด้วย 

 1. การบันทึกบัญชีผ่านโปรแกรมฯ http://obt.nhso.go.th โดยสรุปเบื้องต้น ดังนี้ 
 1) ให้บันทึกโครงการ หรือกิจกรรม (ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว) เพ่ือนํามา 
เป็นข้อมูลประกอบในบันทึกสมุดเงินสดจ่าย 
 2) ให้บันทึกยอดเงินคงเหลือยกมา (เป็นยอดสุทธิหลังหักรายการจ่าย/ค้างจ่าย ในปีงบประมาณออก
แล้ว) 
 3) ให้บันทึกสมุดเงินสดรับเมื่อมีรายรับเกิดขึ้น โดยเข้าไปบันทึกรายการในบันทึกสมุดเงินสดรับ 
  - เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตามข้อ 7 (1)) 
  - เงินสมทบจาก อปท. (ตามข้อ 7 (2)) 
  - รายได้อ่ืน ๆ (โดยระบุรายการ เช่น ดอกเบ้ีย เงินบริจาค) (ตามข้อ 7 (3)) 
 4) ให้บันทึกสมุดเงินสดจ่าย เลือกจากโครงการที่บันทึกไว้เมื่อจะจ่ายเงิน เพ่ือนํามาสู่การบันทึก
วิธีการจ่ายเงิน และจํานวนเงินที่จ่าย 
  - จ่ายให้หน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข (ตามข้อ 10 (1)) 
  - จ่ายให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน (ตามข้อ 10 (2)) 
   - จ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก 
      ในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนา 
      เด็กเล็กหรือ  ศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการ 
      พัฒนาและฟ้ืนฟู  คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน (ตามข้อ10 (3)) 
  - จ่ายให้ อปท. (ตามข้อ 10 (4)) 
  - จ่ายกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ (ตามข้อ10 (5)) (ผู้มีสิทธิเสนอจาก 10 (1) ถึง (3))  
 5) รายงานทางบัญชีจะถูกประมวลผลโดยโปรแกรมฯ 
  - รายงานการรับเงิน – จ่ายเงิน (ประจําวัน/เดือน/ไตรมาส/ปี) 
  - ทะเบียนคุมการรับเงิน – จ่ายเงิน (ประจําวัน/เดือน/ไตรมาส/ปี) 
  - ทะเบียนคุมเช็ค/การโอนเงิน (ประจําวัน/เดือน/ไตรมาส/ปี) 
  - ทะเบียนคุมภาระผูกพัน/ค้างจ่าง (ประจําวัน/เดือน/ไตรมาส/ปี) 
  - ทะเบียนคุมเอกสารการรับเงิน – จ่ายเงิน (ประจําวัน/เดือน/ไตรมาส/ปี) 
 6) เอกสาร/แบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) โปรแกรมฯ สามารถสร้างได้  
  - บันทึกข้อตกลงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ  
  - ฎีกาเบิกเงิน จากบัญชีเงินกองทุนฯ 
  - ใบเสร็จรับเงิน กรณีรับเงินเข้ากองทุนฯ 
  - ใบสําคัญรบัเงิน กรณีจ่ายเงินออกจากกองทุนฯ ให้กับผู้รับเงินที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน 
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 2. รอบระยะเวลาบัญชี 
 1) รอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีงบประมาณ  
 2) กรณี อปท. ที่เข้าร่วมดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี (พ้ืนที่ดําเนินงานใหม่ในปีงบประมาณ) ให้เริ่มระบบบัญชี ณ วันที่ได้รับ
เงินเป็นครั้งแรกจากกองทุน สปสช. หรือ อปท. 

 3. การรายงาน 
 1) อปท. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ 
ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมฯ  
 2) อปท. จัดส่งรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ 
ของกองทุนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้วให้ สปสช. เขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่ง
ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมฯ 
 3) ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี อปท. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน  
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้เพ่ือการ
ตรวจสอบ  

 4. ข้อแนะสําหรับวิธีการรายงานด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม http://obt.nhso.go.th 
 1) เมื่อสิ้นไตรมาส ให้กดปุ่มดาวน์โหลดรายงานประจําไตรมาส จะได้เอกสารประกอบด้วยรายงาน
ผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ แล้วนําไปผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุน เมื่อผ่านแล้วให้กดปุ่มส่งรายงานประจําไตรมาส โดยแนบไฟล์รายงานดังกล่าวไว้ 
ในโปรแกรม (ไฟล์ PDF หรือ รูปถ่าย) แล้วกดบันทึกการส่งรายงานฯ ข้อมูลจะไปปรากฏที่ สปสช. เขต 
 2) เมื่อสิ้นปี ให้กดปุ่มดาวน์โหลดรายงานประจําปี จะได้เอกสารประกอบด้วยรายงานผลการ
ดําเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ แล้วนําไปผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุน เมื่อผ่านแล้วให้เก็บเอกสารไว้ที่กองทุนฯ ไม่ต้องส่งให้ สปสช. เขต 
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บทท่ี 8 
การติดตาม กํากับ และประเมินผล 

หลักเกณฑ์ตามข้อ 22 แห่งประกาศฯ พ.ศ. 2561 เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับให้สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ประสานกับท้องถิ่นจังหวัดในการติดตาม กํากับ ประเมินผล เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ 
อย่างต่อเน่ือง และรายงานให้สํานักงานทราบ เพ่ือให้กองทุนหลักประกันสุขภาพมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนและมี
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการประสานงาน ติดตาม 
ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนฯ ส่วนการกํากับอาจกระทําได้ตามข้ันตอนการสั่งการ
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานน้ัน ๆ สํานักงานจึงจัดทําแบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ และแบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) สําหรับเป็นเกณฑ์การพิจารณาประกอบการติดตาม และประเมินผลกองทุนฯ  
ซึ่งคณะกรรมการกองทุนและทีมจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้ใช้รูปแบบการประเมินน้ีไว้เป็นขั้นพ้ืนฐาน  
และนําไปใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการคัดเลือกกองทุนฯ ที่มีการดําเนินงานและบริหารจัดการได้ดี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป ซึ่งแบบประเมินดังกล่าว
น้ีสามารถนําไปปรับให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการของแต่ละพ้ืนที่ได้ 

1. กรอบการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ 4 ด้าน คือ  
1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 2) ประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนฯ 3) ประสิทธิผลการ
สนับสนุนโครงการ 4) ประสิทธิผลการได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ) รวม 100 คะแนน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

ชื่อกองทุน  …………………………………………………………..…............................  
อําเภอ …..........................……………. จังหวัด ……………………………………. 

วันที่ประเมิน ......................... เดือน ............................................... พ.ศ. 25 ............. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

คําชี้แจง 1. มิติการประเมิน  เป็นแบบประเมินตนเอง ประเมินโดยคณะกรรมการกองทุน และการประเมินจากทีมประเมิน   
2. นําหลักคิด I-A-O-V มาใชป้ระกอบการพจิารณาประเมิน  
 Input  ประสิทธิภาพ 1;ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 
 Action  ประสิทธิภาพ 2;ประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนฯ 
 Output  ประสิทธิผล 1;ประสิทธิผลการสนับสนุนโครงการ 
 Value  ประสิทธิผล 2;ประสิทธิผลการได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ) 

 

หลักเกณฑก์ารให้คะแนนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่ กําหนดเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน  
รวม 100 คะแนน [นํ้าหนัก] ดังน้ี (ในแต่ละปีอาจมีการปรับค่าคะแนน) 

 1. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 30 คะแนน 
 2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารเงินจ่ายกองทนุฯ 20 คะแนน 
 3. ด้านประสิทธิผลการสนับสนุนโครงการ 25 คะแนน 
 4. ด้านประสิทธิผลการไดร้ับประโยชน์เชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ) 25 คะแนน 
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หมวดประเมิน หัวขอ้ประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
จากการ
ประเมิน

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ
ให้คะแนน  

แหลง่ข้อมูล 

1. การบริหาร
จัดการงาน
กองทุนฯ 
I : Input 

1.1 มีการจัดทาํและอนุมัติ
แผนการเงินประจําปี/โครงการ/
กิจกรรม ภายใน 31 ธันวาคม 
ตามวงเงินประมาณการรายรับ
และหรือเงินคงเหลือ 
- โดยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

8 
 
 
 
 
 

 

 1. มกีารจดัทําแผน 2 คะแนน 
2. มกีารอนุมตัแิผน 2 คะแนน 
3. อนุมตัิแผนภายใน  31 ธันวาคม ของ
ปีงบประมาณนัน้ 2 คะแนน 
4. แผนสอดคล้องวัตถุประสงค์ของ
กองทุน (ครอบคลุมฯ ส่งเสริม ป้องกันฯ 
ฟื้นฟูฯ รกัษาฯ) 2 คะแนน 

1. จากรายงาน
การประชุม 
กก.กองทุน 
2. แผน/
โครงการ/
กิจกรรม 
 

1.2 มีการเห็นชอบรายงาน
การเงิน และบันทึกรายงาน 
ผ่านโปรแกรมกองทุนตําบล  
ทุกไตรมาส 

6  1. บันทึกข้อมูลการเงินในโปรแกรมและ
print เสนอ กก.กองทุนเห็นชอบ 1 
คะแนน 
2. ลงนามในรายงานครบถ้วนและสแกน 
แนบ File ส่งผ่านหน้าเว็บไซต ์1 คะแนน
3. ส่งรายงานครบ 4 ไตรมาส (เอกสาร
แนบมาข้อ 2) 2 คะแนน 
4. ผู้รายงานการเงินที่ในที่ประชุม
กรรมการกองทนุฯ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
คลังหรือ จนท.หน่วยงานคลัง หรือ อนฯุ 
กก./คทง.การเงนิฯ ของกองทุน 2 คะแนน

1. จากรายงาน
การประชุม 
คณะกรรมการ
กองทุน 
2. รายงาน 
3. โปรแกรม 

 1.3 เอกสาร/หลักฐานการ
เบิกจ่ายจ่ายเงนิ ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
  1.3.1 โดยการสุ่มตรวจเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
  1.3.2 กองทุนมีเอกสารเบิกจา่ย
การเงินในหมวดบริหารจัดการ
กองทุนฯ 10 (4) ครบถว้นถกูตอ้ง 
 
 
1.4 การบริหารจัดการอย่างมีส่วน
ร่วม 
  1.4.1 การไดม้าซึ่งการคัดเลือก
กรรมการและปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ตามประกาศ  

8    
 
 
 
แฟ้มเอกสาร
การเงิน 
 
 
 
 
 
แฟ้มเอกสาร
การเงิน 
 
 

(6) 
 
 
 
 
 
 
 

 โดยสุ่มตรวจ เอกสารจํานวน 3 โครงการ
ซึ่งประกอบด้วย 1) โครงการ 2) รายงาน
การประชุมที่ กก.อนุมตัิ 3) บันทึก
ข้อตกลง 4) ฎีกาเบิกจ่าย 5) ใบสําคัญ 
รับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 
1. มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน 6 คะแนน
2. มีหลักฐานไมค่รบทุกรายงาน 2 คะแนน
3. ไม่มีหลักฐาน 0 คะแนน 

(2) 
 
 

 
8 

 ตรวจสอบฎีกาทุกฎีกา หมวด 10 (4) 
1. มีเอกสาร หลักฐาน ครบถว้นถูกตอ้ง
ทุกฎีกา 2 คะแนน 
2. มีเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน 
หรือไมถู่กตอ้ง 0 คะแนน  

(4) 
 
 
 

 ครบถ้วนถูกตอ้ง 4 คะแนน 
ไม่ครบถ้วน/ไมถู่กตอ้ง 0 คะแนน 
 
 

พิจารณา
องค์ประกอบ
ตามประกาศ 
พ.ศ. 2561  
ข้อ 12
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หมวดประเมิน หัวขอ้ประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
จากการ
ประเมิน

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ
ให้คะแนน  

แหลง่ข้อมูล 

พ.ศ. 2561 4 คะแนน 
 
  1.4.2 มีการพฒันาศักยภาพ/องค์
ความรู้ คณะกรรมการกองทุนฯ/
อนุกรรมการ/คณะทํางาน (ใชง้บ
บริหารจัดการ 10 (4) 2 คะแนน 
  1.4.3 มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิงรกุ เผยแพร่
ผลงาน การทํางานกองทุนฯ 2 
คะแนน 
(1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
(2) เผยแพร่ผลงาน/งานวิชาการ 

(2) 
 

 

 มีแผนและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนา
ศักยภาพฯ คณะกก. กองทุนฯ  2 
คะแนน 

แผนการใช้เงิน
ตามหมวด 
ข้อ 10(4) 

(2) 
 
 
 
 

 มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย 
(อย่างน้อย 3 ชอ่งทาง) 2 คะแนน 
1. มกีารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 คะแนน
2. มกีารเผยแพร่ผลงาน/งานวชิาการ 1 
คะแนน 

จากป้าย
ประชาสัมพันธ์/
วิทยทุ้องถิ่น/ 
หอกระจายข่าว/
ส่ือท้องถิ่น/ 
ส่ือออนไลน์
ช่องทางต่าง ๆ 

รวมคะแนนด้านที่ 1 30  
2. การบริหาร
เงินกองทุนฯ 
A : Action 

2.1 มีการเบิกจา่ยเงินกองทุน 
ให้หน่วยงานทีข่อรับงบประมาณ
เป็นไปตามแผนงานโครงการ 
ที่ได้รับอนุมัติ (สอดคลอ้งตาม
ประกาศฯ) 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. มกีารเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/
โครงการ มากกว่า 90% 4 คะแนน 
2. มกีารเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/
โครงการ  คิดเป็น 70%-89% 3 คะแนน 
3. มกีารเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/
โครงการ  คิดเป็น 60%-69% 2 คะแนน 
4. มกีารเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/
โครงการ  คิดเป็น 50%-59% 1 คะแนน 
5. มกีารเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/
โครงการ คิดเป็น 0%-49% 0 คะแนน 

ข้อมูล เว็บไซต ์
1. รายงาน 
2. โปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูล เว็บไซต ์
1. รายงาน 
2. โปรแกรม 
 

2.2 อัตราการการเบิกเงินกองทุน
ในปีงบประมาณ (รวมเงิน
คงเหลือ) ณ สิน้ไตรมาส 4   

6  1. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน
โครงการไตรมาส 1-ไตรมาส 2 ตั้งแต่ 
20% ขึ้นไป 2 คะแนน 
2. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน
โครงการไตรมาส 3 ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป  
2 คะแนน  
3. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน
โครงการไตรมาส 4 ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป 2 
คะแนน 

 2.3 มีการสมทบเงินของ อปท.  
 
 

6 
 
 

 

 1. สมทบภายในไตรมาส 1 ได ้6 คะแนน 
2. สมทบภายในไตรมาส 2   4 คะแนน- 
3. สมทบภายในไตรมาส 3   3 คะแนน 
3. สมทบภายในไตรมาส 4  1 คะแนน 

ข้อมูล เว็บไซต ์
1. รายงาน 
2. โปรแกรม 
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หมวดประเมิน หัวขอ้ประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
จากการ
ประเมิน

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ
ให้คะแนน  

แหลง่ข้อมูล 

2.4 มีระบบบัญชีของกองทุน       
(ตามที่สํานักงานกําหนด) 
 
 

4 
 
 

 1. มีครบถ้วนและถูกต้อง 4 คะแนน 
2. มี ไม่ครบถ้วนหรือไมถู่กตอ้ง 2 
คะแนน 
3. ไม่มกีารจดัทาํบัญชี 0 คะแนน 

รวมคะแนนด้านที่ 2 20  

3. การ
สนับสนุน
โครงการ  
O : Output 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 มีการจัดทาํแผนงาน/โครงการ
อย่างมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่  
  3.1.1 มีการจดัทําแผนงาน/
โครงการอย่างมส่ีวนร่วม 8 กลุม่ 
ได้แก่  
กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กลุ่มวัยทํางาน 
 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
 กลุ่มประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 
 
 
 
  3.1.2 โครงการในแผนงาน ไดร้ับ
อนุมัติและจ่ายเงินใหด้ําเนินการครบ
ทุกโครงการ  
 
 

12 
 
 

(6) 
 

 - มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม
ได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจดับริการ
สาธารณสุขให้กบักลุ่มเป้าหมายทั้ง 7-8   
กลุ่ม 6 คะแนน 
- มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม
ได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจดับริการ
สาธารณสุขให้กบักลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุม 5-6 กลุ่มเป้าหมาย 4 คะแนน 
- มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม
ได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจดับริการ 

 
1. จากรายงาน
การประชุม 
กก.กองทุน 
2. รายงาน 
3. โปรแกรม 
 
 

 
 

 
 
 
 

(6) 
 
 

 สาธารณสุขให้กบักลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 
3-4 กลุ่มเป้าหมาย 2 คะแนน 
- มีแผนงาน แต่ไม่มีกระบวนการมีส่วน
ร่วม 1 คะแนน   
- ไม่มีแผนงาน 0 คะแนน 
 
- โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและ
จ่ายเงินให้ดําเนนิการครบทุกโครงการ  
(ร้อยละ 100) 6 คะแนน 
- โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและ
จ่ายเงินให้ดําเนนิการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของโครงการทัง้หมด   4 คะแนน 
- โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและ
จ่ายเงินให้ดําเนนิการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของโครงการทัง้หมด 2 คะแนน 
- โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและ
จ่ายเงินให้ดําเนนิการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของโครงการทัง้หมด 1 คะแนน 
- ไม่มีโครงการในแผนงาน ได้รบัอนุมัติ
และจ่ายเงิน 0 คะแนน 
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หมวดประเมิน หัวขอ้ประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
จากการ
ประเมิน

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ
ให้คะแนน  

แหลง่ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 มีการสรุปผลงานโครงการ 
พร้อมรายงานผลในที่ประชุม 
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายในสิ้น
ปีงบประมาณ (สิ่งสง่มอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - มีสรุปผลงานโครงการและปรากฏ 
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
ครบทุกโครงการได้13 คะแนน 
- มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏ 
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ได้ 10 คะแนน 
- มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏ 
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้ 7 คะแนน 
- มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏ 
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ได้ 5 คะแนน 
- มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏ 
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
น้อยกว่าร้อยละ 30 ได้ 3 คะแนน   
- ไม่มีการรายงานสรุปผล ได้ 0 คะแนน 

รวมคะแนนด้านที่ 3 25  

4. การได้รับ
ประโยชน์เชิง
รูปธรรม (ทาง
สุขภาพ)  
V : Value 
 
 

4.1 มีผลงานทีแ่สดงให้เห็นถึง
ความครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับบริการสาธารณสุข 8 กลุม่
ตามโปรแกรม คือ 
กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กลุ่มวัยทํางาน 
 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
 กลุ่มประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 

10 
 
 
 

 - โครงการที่ดําเนินการสามารถแก้ไข
ปัญหาตามวัตถปุระสงค์ที่กําหนด 
ครอบคลุม  8 กลุ่มเป้าหมาย 10 คะแนน
- โครงการที่ดําเนินการสามารถแก้ไข
ปัญหาตามวัตถปุระสงค์ที่กําหนด 
ครอบคลุม  5-7 กลุ่มเป้าหมาย 7คะแนน 
- โครงการที่ดําเนินการสามารถแก้ไข
ปัญหาตามวัตถปุระสงค์ที่กําหนด 
ครอบคลุม 1-4 กลุ่มเป้าหมาย 5 คะแนน
- ไม่มีการดําเนนิโครงการ 0 คะแนน 
 

1. จากรายงาน
การประชุม 
กก.กองทุน 
2. รายงาน 
3. โปรแกรม 
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หมวดประเมิน หัวขอ้ประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
จากการ
ประเมิน

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ
ให้คะแนน  

แหลง่ข้อมูล 

4.2 มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่
แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่ของ
กลุ่มเป้าหมาย (เน้นผลงานที่
ครอบคลุม) 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

 - มีผลงานเด่น/นวตกรรมที่แก้ไขปัญหา
สุขภาพพื้นที่จํานวน 3 เรื่อง 15 คะแนน 
- มีผลงานเด่น/นวตกรรมที่แก้ไขปัญหา
สุขภาพพื้นที่จํานวน 2 เรื่อง 13 คะแนน 
- มีผลงานเด่น/นวตกรรมที่แก้ไขปัญหา
สุขภาพพื้นที่จํานวน 1 เรื่อง 10 คะแนน 
- ไมม่ีผลงานเดน่/นวัตกรรม แต่แก้ไข
ปัญหาสุขภาพพืน้ที่ได้ ครบตาม
กลุ่มเป้าหมาย 7 คะแนน 
- ไม่มีผลงานเดน่/นวัตกรรม แก้ไขปัญหา
สุขภาพพื้นที่ได ้แต่ไม่ครบตาม
กลุ่มเป้าหมาย 5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมคะแนนด้านที่ 4 25  

 คะแนนรวม 4 กิจกรรม 100  คะแนน  

 
 
 
 

 
 
 

ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการกองทุนฯ (ประเมินตนเอง) / ทมีประเมิน (ภายนอก) 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

 
 
 

Grade A+ 90-100 คะแนน  = กองทุนทีม่ีศักยภาพสูง สามารถเป็นศูนยเ์รียนรู ้

Grade A 70-89   คะแนน  = กองทุนทีม่ีศักยภาพด ี

Grade B 50-69   คะแนน  = กองทุนทีม่ีศักยภาพปานกลาง 

Grade C 0-49     คะแนน  = กองทุนทีย่ังขาดความพรอ้มต้องเรง่พัฒนา 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอาย ุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กําหนดเกณฑ์การพิจารณา 5 ด้าน รวม 100 คะแนน [นํ้าหนัก] ดังน้ี 

1. ระบบข้อมูล (4 ข้อ) 15 คะแนน 
2. การบริหารจดัการ (2 ข้อ) 20 คะแนน 
3. การจดับรกิาร/การเข้าถงึบรกิาร (5 ข้อ) 30 คะแนน 
4. การกํากับตดิตาม (5 ข้อ) 20 คะแนน 
5. การมีส่วนร่วมในพื้นที่ (3 ขอ้) 15 คะแนน

ผู้ประเมิน 
 

ลงช่ือ............................................................ 
   (                                                ) 

ลงช่ือ............................................................ 
   (                                                ) 

ลงช่ือ............................................................ 
   (                                                ) 

ลงช่ือ............................................................ 
   (                                                ) 

ลงช่ือ............................................................ 
   (                                                ) 

วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. 25........... 
 

ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนรับทราบผลการประเมิน 
ลงช่ือ..................................................................... 

(                                                    ) 
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (อบต./เทศบาล) 

.......................................................................................... 
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. 25……….. 

 

2. กรอบการประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) ได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ 5 ด้าน คือ 1) ระบบข้อมูล 2) การบริหารจัดการ 3) 
การจัดบริการ/การเข้าถึงบริการ 4) การกํากับติดตาม 5) การมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ รวม 100 คะแนน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

แบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรบัผูส้งูอายุ 
ที่มีภาวะพึ่งพงิ (LTC) 

 

ชื่อกองทุน  …………………………………………………………..…............................  
อําเภอ …..........................……………. จังหวัด ……………………………………. 

วันที่ประเมิน ......................... เดือน ............................................... พ.ศ. 25 ............. 
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หมวดประเมิน หัวขอ้ประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
จากการ
ประเมิน

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ
ให้คะแนน  

แหลง่ข้อมูล 

1. ระบบข้อมูล
ผู้สูงอาย ุ

1.1. มีฐานข้อมูลผู้สูงอายทุั้งหมด
ที่ในพื้นที่ (กลุม่ติดสังคม ติดบ้าน 
ติดเตียง) ที่เก็บไว้ในพื้นที่  
- ข้อมูลพื้นฐานของสถานะสุขภาพ 
(รายได้ อาชีพ คนดูแล) 
- ข้อมูลสถานะทางสุขภาพ (การ
เจ็บป่วยทั้งหมด ADL อัตราการ
ป่วย และข้อมูลการคัดกรอง
สุขภาพ)  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - มีทะเบียนผู้สูงอายทุี่เก็บไว้ในพื้นที่ 
(อาจเป็นรปูแบบเอกสาร หรือ 
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือในรูปแบบ
โปรแกรม 

 
 

1.2. มีระบบข้อมูลผู้สงูอายุทีมี่
ภาวะพึ่งพิง(กลุ่มติดบ้าน ติด
เตียง) ที่บันทึกในโปรแกรมเพื่อ
การจัดสรรงบ LTC 

5  - ข้อมูลผู้สูงอายุตามโปรแกรม  

1.3. มีข้อมูลบุคลากร 
     1) ผู้รับผิดชอบงาน LTC  
ของ อปท. (ตามประกาศใหม่) 
     2) CM (Care Manager) 
(อาจเป็นของ อปท. หรือเป็น 
ของหน่วยจดับริการที่มาช่วย
ปฏิบัติงาน) 
     3) CG (Care Giver)  
     4) อนุ LTC/คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
     5) หรืออาจมีคณะกรรมการอ่ืน
ในพื้นทีท่ี่เกี่ยวขอ้งซึ่งแตง่ตัง้โดย
คณะกรรมการกองทุน 

3   1. ระบบทะเบียนหรือข้อมูลในโปรแกรม  
2. คําส่ังแตง่ตั้ง 
     1) CM  
     2) CG   
     3) อนุ LTC/คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

1.4 มีระบบข้อมูลของหน่วย
จัดบริการ ที่มีคุณสมบัติเป็นไป 
ตามประกาศฯ 
- หน่วยบรกิาร  
- สถานบริการ 
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

3 
 
 
 
 
 

 - ข้อมูลการขึ้นทะเบียนของหน่วย
จัดบรกิารในระบบหลักประกัน  
เป็นไปตามประกาศ เรื่อง จัดตัง้ศูนย์ฯ  
ของ สปสช. 

รวมคะแนนด้านที่ 1 15  
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หมวดประเมิน หัวขอ้ประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
จากการ
ประเมิน

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ
ให้คะแนน  

แหลง่ข้อมูล 

2. การบริหาร
จัดการ 

2.1 อปท. โอนงบให้หน่วย
จัดบริการภายใน 45 วัน 
หลังจากที่หน่วยบริการบันทึก
ข้อมูลในระบบการลงทะเบียน 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

 1. มี CP ตามจาํนวนงบประมาณที่ไดร้ับ
การจดัสรร 
2. มกีารจดัประชุมอนุ LTC เพือ่พิจารณา
อนุมัติ CP 
3. ข้อตกลงระหว่างหน่วยจัดบรกิารกับ
อปท. และเอกสารประกอบการโอน
งบประมาณ 

 

2.2 กองทุน LTC มีข้อมูลที่บันทึก
ผ่านระบบโปรแกรมเพื่อรับการ
จัดสรรงบประมาณต่อเน่ืองในปี
ถัดไป 

6  - ข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรม 

 2.3 อปท. มีแผนการดูแล LTC 
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 

6  - แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

รวมคะแนนด้านที่ 2 20  

3. การจัดบริการ 
/เข้าถงึบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ผู้สงูอายุ ได้รับการคัดกรอง
และประเมิน ADL  
 
 

9 
 
 
 
 

 - แบบคัดกรองและประเมิน ADL 
รายบุคคล และสรุปรายงานการคัดกรอง
และประเมิน ADL หรือ เอกสารเพ่ือเป็น
หลักฐานแสดงการคัดกรองและประเมิน 
ADL 

 

3.2 หน่วยจัดบริการ ที่ได้รับการ
โอนงบประมาณมีการจัดทํา CP 

4 
 

 - CP รายบุคคลครอบคลุมผู้สูงอาย ุ
 

3.3 ผู้สงูอายุได้รับบริการดูแล  
ตาม CP 

4 
 

 - แบบบันทึกการปฏิบัติงานของ CM/  
สหวิชาชีพ และ CG 

3.4 สัดส่วนของ CM/CG เป็นไป
ตามเกณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุข 

4 
 

 - เอกสารการมอบหมายงานในการดูแล
ผู้สูงอายุ ของ CM/CG 
 

3.5 มีนวัตกรรมในการดูแล
ผู้สูงอายกุลุ่มเป้าหมาย 

9 
 

 - ส่ิงประดิษฐ์ เอกสารรายงานการวจิัย
หรืองานวิชาการ 

รวมคะแนนด้านที่ 3 30  

4. การกํากับ
ติดตาม 
 
 

4.1 CM มีการติดตามการ
ดําเนินงานของ CG ให้เป็นไปตาม 
CP 

4  1. แบบบันทกึการกํากับการดูแลตาม CP 
ของ CM 
2. ผลการปฏิบัติงานของ CG ตาม CP 
โดยการควบคุมกํากับของ CM 
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หมวดประเมิน หัวขอ้ประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
จากการ
ประเมิน

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ
ให้คะแนน  

แหลง่ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 คณะอนุกรรมการ LTC มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้
จัดบริการและผู้รับบริการ 

4  - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

4.3 สรุปผลการดําเนินงานการ
ดูแลผู้สงูอายุ LTC 

4 
 

 - รายงานผลการดําเนินงาน 
 

4.4 อนุ LTC มีการติดตาม
ประเมินผลผลการดําเนินงาน LTC

4 
 

 - มีแผน /ผลการกํากับติดตาม พร้อม
เอกสารประกอบ 

4.5 กองทุน LTC มีการจัดทาํ
ระบบบัญชีการเงิน 

4  1. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
(โครงการ /ข้อตกลง /ใบเสร็จ ใบสําคัญ
รับเงินของหน่วยจัดบรกิารที่ขอรับเงิน)  
2. หนงัสือแจ้งการโอนเงินจาก สปสช. 

รวมคะแนนด้านที่ 4 20  

5. การมีส่วน
ร่วมในพื้นที่ 
 

5.1 มีทีมสหวิชาชีพ / CM / CG /
ญาติผู้สูงอายุในการร่วมดูแล
กลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหา 

5  1. แผนการดูแลตาม CP  
2. แบบบันทกึการดูแลด้านสุขภาพและ
บริการด้านสังคม (กรมอนามัย) 

5.2 ภาคีเครือขา่ยในพื้นที่มีส่วน
ร่วมในการดูแลกลุ่มเป้าหมายให้
ครอบคลุมทุกมิติตามสภาพปัญหา
 

5  1. แผนพัฒนาทอ้งถิ่น/แผนชุมชน และ
แผนอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  
2. รายงานประชุม 
3. เอกสาร ภาพถ่ายกิจกรรมภาพที่
เกี่ยวข้อง 

5.3 มีการจัดบริการให้กับผู้ทีมี่ 
ภาวะพึ่งพิงกลุม่อื่น นอก
กลุ่มเป้าหมาย LTC 

5  - แผนงานโครงการดูแล /รายงานผู้ที่มี
ภาวะพึ่งพิงสิทธอิื่นที่ไดร้ับการดแูล 

รวมคะแนนด้านที่ 5 15  
 

คะแนนรวม 5 กิจกรรม 100  คะแนน 
 

 

ความเห็นเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการ LTC (ประเมินตนเอง) / ทมีประเมิน (ภายนอก) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ผู้ประเมิน 

 
ลงช่ือ............................................................ 

   (                                                ) 
ลงช่ือ............................................................ 

   (                                                ) 
ลงช่ือ............................................................ 

   (                                                ) 
ลงช่ือ............................................................ 

   (                                                ) 
ลงช่ือ............................................................ 

   (                                                ) 
วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. 25........... 

 
ตัวแทนคณะอนุกรรมการฯ รบัทราบผลการประเมิน 

ลงช่ือ..................................................................... 
(                                                    ) 

ประธานอนุกรรมการฯ (อบต./เทศบาล) 
....................................................................................... 
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. 25……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 1 
 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
พ.ศ. 2561

 ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการใน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561

 ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนฯ พ.ศ. 2557

 ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง พ.ศ. 2559

 ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนา
และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. 2560
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เร่ือง  การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณสุข  เพื่อให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่   
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒  ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
เร่ือง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ประกอบกับมติคณะอนุกรรมการส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จากการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๗  
วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ การจัดบริการสาธารณสุข  หมายถึง  การจัดบริการและการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ

การสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  ฟื้นฟูสมรรถภาพ  และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  เพื่อให้

กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  
รวมทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และ 
ความต้องการในพื้นที่  ดังรายละเอียดตัวอย่างกิจกรรมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

การจัดบริการสาธารณสุขตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับ  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ณรงค์ศักดิ์  อังคะสุวพลา 

ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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ตัวอย่างกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
แนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
 ___________________ 

๑. กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด  เพ่ือยกระดับสุขภาพชีวิตของหญิงต้ังครรภ์ หญิงคลอดและหลัง
คลอด โดยสร้างการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างเสมอภาค และสนับสนุนให้ได้รับชุดสิทธิ
ประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้านการส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคอย่างทั่วถึง  เช่น 

๑.๑ การสํารวจ ค้นหา และจัดทําทะเบียน หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ 
๑.๒ การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหาหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโภชนาการ

ตํ่ากว่าเกณฑ์ 
๑.๓ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
๑.๔ การคัดกรองและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงต้ังครรภ์ 
๑.๕ การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ์ 
๑.๖ การส่งเสริมสนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีนและธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ์ 
๑.๗ การส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
๑.๘ การส่งเสริมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในการให้ความสําคัญสถาบันครอบครัว 

และการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด 
๑.๙ การเย่ียมบ้านให้ความรู้ ให้คําแนะนํา และตดิตามดูแลสุขภาพ ก่อนคลอดและหลังคลอด 
๑.๑๐ การติดตาม ค้นหา หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด ที่ขาดนัด หรือมีภาวะเสี่ยง 
๑.๑๑ การให้ความรู้และคําแนะนําในชุมชน โรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน แก่หญิงต้ังครรภ์

และหญิงหลังคลอด ในการเตรียมตัว การปฏิบัติ และการดูแลตัวเอง 
๑.๑๒ การดูแลผู้ป่วยหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย 
๑.๑๓ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในหญิงวัยเจริญพันธ์ุ 

๒. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเด็กแรกเกิด - เด็กเล็ก ได้รับ
บริการตามชุดสิทธิประโยชน์อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาค  สร้างระบบในการดูแล
สุขภาพเด็กแรกเกิด-เด็กเล็ก อย่างมีคุณภาพ  และบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน เพ่ือเด็กเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการ
เจริญเติบโต สมองได้รับการเรียนรู้ตามช่วงวัยและมีพัฒนาการสมวัย  และสร้างการมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็ก
อย่างองค์รวมจากครอบครัวสู่ชุมชนและศูนย์เด็กเล็ก  เช่น 

๒.๑ การสํารวจ ค้นหา และจัดทําทะเบียน เด็กเกิดใหม่ เด็กย้ายเข้า - ย้ายออก 
๒.๒ การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพเด็กเล็ก

และเด็กก่อนวัยเรียน 
๒.๓ การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กแรกเกิด เด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน 
๒.๕ การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียน 
๒.๖ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
๒.๗ การประเมินและจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
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๒.๘ การติดตามความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพ้ืนฐานในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
๒.๙ การดูแลเด็กเลก็และเด็กก่อนวัยเรียนหลังได้รบัวัคซีน และการติดตาม ค้นหา เด็กขาดนัด ขาดวัคซีน 
๒.๑๐ การติดตามผลการรักษา การส่งต่อ - ส่งกลบั และการดูแลสุขภาพเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

อย่างต่อเน่ือง 
๒.๑๑ การพัฒนาความรู้และทกัษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน แก่ พ่อ แม ่ผู้ปกครอง หรือครู

ผู้ดูแลเด็กในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒.๑๒ การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กดี 
๒.๑๓ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  เพ่ือให้เด็กวัยเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจสมวัย มีส่วนสูง
ระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับวัคซีนในการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ตามมาตรฐาน และมีสุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
มีทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่เหมาะสม  ป้องกันและลดปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์ การ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อม โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและเยาวชนที่อยู่ในระบบ
การศึกษาและนอกระบบการศึกษา รวมท้ังชนบทห่างไกล ชุมชนแออัด สถานประกอบการ เด็กเร่ร่อน ด้อย
โอกาส และเด็กพิเศษ  ป้องกันไม่ให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงยาสูบ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ยาเสพติด ได้ง่าย  ให้
วัยรุ่นและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพกาย จิต และสังคม ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น 

๓.๑ การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพเด็กวัย
เรียนและเยาวชน 

๓.๒ การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กวัยเรียน 
๓.๓ การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน

และเยาวชน 
๓.๔ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
๓.๕ การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยินในเด็ก

วัยเรียนและเยาวชน 
๓.๖ การส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายแก่เด็กวัยเรียนและเยาวชนทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 
๓.๗ การประเมินและจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
๓.๘ การคัดกรอง การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้าและผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
๓.๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหา เร่ือง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่เด็กวัย

เรียนและเยาวชน ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 
๓.๑๐ การส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
๓.๑๑ การให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว และการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์/การ

ต้ังครรภ์ไม่พร้อม แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
๓.๑๒ การติดตามความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนตามอายุของเด็กวัยเรียน 
๓.๑๓ การดูแลเด็กวัยเรียนหลังได้รับวัคซีน และการติดตาม ค้นหา เด็กขาดนัด ขาดวัคซีน 
๓.๑๔ การติดตามผลการรักษา การส่งต่อ - ส่งกลับ และการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
๓.๑๕ การพัฒนาความรู้และทกัษะการดูแลเด็กวัยเรียนและเยาวชน แก่ พ่อ แม ่หรือผู้ปกครอง 
๓.๑๖ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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  ๔. กลุ่มวัยทํางาน  เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงจากการทํางาน  ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทํางาน และการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน  ป้องกันและลดปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
เพศสัมพันธ์ การต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์และการต้ังครรภ์ไม่พร้อม โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่ม
วัยรุ่นและวัยทํางาน  ป้องกันไม่ให้กลุ่มวัยทํางานเข้าถึงยาสูบ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยาเสพติดได้ง่าย  ให้กลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มมีปัญหาด้านสุขภาพกาย จิต และสังคม ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และบริการด้านสาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เช่น 

๔.๑ การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว และจัดทํา
สมุดบันทึกสุขภาพกลุ่มวัยทํางาน 

๔.๒ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทํางาน 
๔.๓ การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยินในกลุ่ม

วัยทํางานที่มีภาวะเสี่ยง 
๔.๔ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มวัยทํางานที่มีภาวะเสี่ยง 
๔.๕ การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมการสร้างเสรมิสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและศลิปวัฒนธรรม

พ้ืนบ้าน 
๔.๖ การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทํางานด้วยการแพทย์แผนไทย 
๔.๗ การส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายในกลุ่มวัยทํางานและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากการทํางาน 
๔.๘ การให้ความรู้เรื่องการดูแลสขุภาพจิตแก่กลุ่มวัยทํางานและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากการทํางาน 
๔.๙ การคัดกรอง การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้า สมองเสื่อม และผูม้ีภาวะเสี่ยงต่อ

การฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยทํางาน 
๔.๑๐ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่อง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่ผูท้ี่มี

ภาวะเสี่ยงในกลุ่มวัยทํางาน 

  ๕. กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและลดการเกิดโรคในกลุ่มที่มีภาวะอ้วน/นํ้าหนัก
เกิน กลุ่มที่มีภาวะเส่ียงต่อโรคเร้ือรังและโรคท่ีเป็นปัญหาในชุมชน  ลดภาวะแทรกซ้อนและลดความพิการในกลุ่ม
ผู้ป่วย  ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์โดยผสมผสานมาตรฐานการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมทั้งสุขภาพกายและจิต  สนับสนุนระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้มี
คุณภาพด้วยบริการเชิงรุกในชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเร้ือรัง เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างถ้วน
หน้าและเท่าเทียม  และส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง  เช่น 

๕.๑ การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว และจัดทํา
สมุดบันทึกสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

๕.๒ การคัดกรองและค้นหา ภาวะเสี่ยงโรคเร้ือรัง และโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน เช่น โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคมะเร็งปากมดลกู โรคมะเร็งเต้านม วัณโรค โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

๕.๓ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผูสู้งอายุ 
๕.๔ การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยินในกลุ่ม

ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้สูงอายุ 
๕.๕ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงตามกลุ่มโรคหรือปัญหาสุขภาพในท้องถิ่น 
๕.๖ การส่งเสริมสนับสนุน นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

พ้ืนบ้าน 
๕.๗ การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผูสู้งอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนไทย 
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๕.๘ การเย่ียมบ้านให้ความรู้ ให้คําแนะนํา และตดิตามดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
๕.๙ การส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายแก่ผูสู้งอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
๕.๑๐ การให้ความรู้เรื่องการดูแลสขุภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
๕.๑๑ การคัดกรอง การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้า สมองเสื่อม และผูม้ีภาวะเสี่ยงต่อ

การฆ่าตัวตายในกลุ่มผูสู้งอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
๕.๑๒ การส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care) 
๕.๑๓ การสร้างจิตอาสาดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังและผูสู้งอายุในชุมชน 
๕.๑๔ การติดตามผลการรักษา การส่งต่อ - ส่งกลบั และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเน่ือง 
๕.๑๕ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ดูแลผูสู้งอายุ 

๖. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการและทุพพลภาพได้รับบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วย  องค์กรคนพิการมีการพัฒนาศักยภาพด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
รวมกลุ่มเกิดความเข้มแข็ง สามารถร่วมมือกับสถานบริการ ท้องถ่ิน และมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือคน
พิการด้วยกันเอง  รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในชุมชนระหว่างสถานบริการ องค์กรคนพิการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และชุมชน  ในการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนและให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ
และทุพพลภาพที่มีความจําเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  เช่น 

๖.๑ การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพคนพิการ
และทุพพลภาพ 

๖.๒ การสํารวจ ค้นหา ขึ้นทะเบียนคนพิการและทุพพลภาพ  และการรับเอกสารรับรองความพิการ  
รวมถึงการส่งต่อคนพิการและทุพพลภาพให้ได้รับอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ 

๖.๓ การประเมิน แก้ไขความพิการ และฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่คนพิการและทพุพลภาพ 
๖.๔ การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการเฝ้าระวังป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น กายภาพบําบัด การ

ฝึกสอนญาติ/ผูดู้แล และการอาชีวะบําบัด เป็นต้น 
๖.๕ การพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพแบบองค์รวมด้วยทีมสุขภาพ 
๖.๖ การส่งเสริมสนับสนุนกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดสู่ชุมชนในพ้ืนที่ 
๖.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
๖.๘ การเย่ียมบ้านให้ความรู้ ให้คําแนะนํา ติดตามดูแลสขุภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและ

ทุพพลภาพ 
๖.๙ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน 
๖.๑๐ การสร้างและพัฒนาจิตอาสาดูแลคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน 
๖.๑๑ การติดตามผลการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การส่งต่อ - ส่งกลับ และการดูแลสุขภาพคนพิการ

และทุพพลภาพอย่างต่อเน่ือง 
๖.๑๒ การส่งเสริมสนับสนุนการฟ้ืนฟูสภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยการแพทย์แผนไทย 
๖.๑๓ การพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการในชุมชน 
๖.๑๔ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ดูแลผู้พิการ 

๗. กลุ่มประชาชนทั่วไปท่ีมีภาวะเสี่ยง  เพ่ือป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยง และส่งเสริมปัจจัยที่ดี ที่มีผลต่อ
สุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยตรง  ซึ่งหากไม่ดําเนินการป้องกันหรือแก้ปัญหาอาจจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชน  ได้แก่ การดําเนินการหรือจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ โดย
จําแนกตามสาเหตุและที่มาของปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพ  เช่น 
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๗.๑ พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะ

มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การไม่ออกกําลังกาย การรับประทานอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ การใช้
สารเสพติด การสําส่อนทางเพศ การพักผ่อนไม่เพียงพอ การไม่ระวังป้องกันโรคติดต่อ  เช่น 
๗.๑.๑ การรณรงค์หรอืจัดกิจกรรมสง่เสริมการปลอดเหล้า บุหรี่ และอบายมุขในชุมชน 
๗.๑.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหา เร่ือง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในชุมชน 
๗.๑.๓ การส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะชีวิตตามช่วงวัยต่าง ๆ 
๗.๑.๔ การส่งเสริมการออกกําลังกายในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และในชุมชน 
๗.๑.๕ การส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายและการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
๗.๑.๖ การส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม 
๗.๑.๗ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันช่วงวัยต่าง ๆ ในโรงเรียน ในสถาน

ประกอบการ และในชุมชน 
๗.๑.๘ การส่งเสริมและพัฒนาบุคคลต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ 
๗.๑.๙ การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผูนํ้าชุมชน และผู้นํานักเรียน ด้านการสร้าง

เสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
๗.๑.๑๐ การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและ

ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
๗.๒ การบริโภค  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยหรือ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เช่น 
๗.๒.๑ การส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และในชุมชน 
๗.๒.๒ การรณรงค์การใช้เกลือผสมไอโอดีนเสริมปัญญาในโรงเรียนและในชุมชน 
๗.๒.๓ การรณรงค์และให้ความรู้ในการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร และการปลกู

ผักกินเอง 
๗.๒.๔ การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชน 
๗.๒.๕ การให้ความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องแก่ประชาชน ด้านความปลอดภัยจากการ

ใช้ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเคร่ืองสําอาง 
๗.๒.๖ การส่งเสริมการพัฒนาร้านขายของชําและแผงลอยจําหน่ายอาหารในชุมชนเรื่องอาหาร

และความปลอดภัยในการบริโภค 
๗.๓ อุบัติเหตุ  เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันที่ปลอดภัย ทั้งภายในบ้าน ในโรงเรียน ใน

สถานประกอบการ และในชุมชน  รวมถึงการลดอุบัติเหตุจากการเดินทางและการจราจร  เช่น 
๗.๓.๑ การส่งเสริมการขับข่ีอย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุใน

การเดินทาง 
๗.๓.๒ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเมาไม่ขับ 
๗.๓.๓ การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการจราจรทางนํ้า 
๗.๓.๔ การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยภายในบ้าน ในโรงเรียน ในสถาน

ประกอบการ และในชุมชน 
๗.๔ สิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ควบคุมและป้องกันมลพิษใน

ชุมชน  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน  และส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการ 
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เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน  รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างย่ังยืน  เช่น 
๗.๔.๑ การรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างย่ังยืน 
๗.๔.๒ การส่งเสริมการควบคุมและป้องกันมลพิษในชุมชน 
๗.๔.๓ การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารเคมีและลดการใช้สารเคมี 
๗.๔.๔ การตรวจคัดกรองระดับสารเคมีในเลือดแก่ประชาชนที่มีความเสี่ยง 
๗.๔.๕ การกําจัดและป้องกันการเกิดลูกนํ้ายุงลายเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
๗.๔.๖ การรณรงค์ใหป้ระชาชนดูแลรักษาที่อยู่อาศัยและชุมชนใหถู้กสุขลักษณะ 
๗.๔.๗ การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน 
๗.๔.๘ การป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง โรคหนอนพยาธิ และโรคที่เกิดจากอาหารและ

นํ้าเป็นสื่อ ในชุมชน 
๗.๔.๙ การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 
๗.๔.๑๐ การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน 
๗.๔.๑๑ การควบคุมป้องกันโรคและภัยคุกคามที่เป็นปัญหาในชุมชน 
๗.๔.๑๒ การส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และใน

ชุมชน 
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ภาคผนวก 2 

 บันทึกความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเร่ืองการบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพ และสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 บันทึกความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเรื่องการจัดระบบ
การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care) แบบบูรณาการในพ้ืนท่ี 

 ข้อตกลงการดําเนินงานร่วมกันเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและงบประมาณเร่ืองการจัดระบบการ
ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care) แบบบูรณาการของหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559  

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่ือง แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
หรือพ้ืนที่ ที่ มท 0810.5/ว 3230 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 

 ข้อตกลงดําเนินงานร่วมกันเพ่ือสนับสนุนระบบข้อมูลและรายงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care) ปี พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก 3 

 ข้อตกลงการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 ข้อตกลงการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ กรณีเข้าร่วมดําเนินงาน

การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่
 ตัวอย่างแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 แบบฟอร์มโครงการจัดบริการฯ (Long Term Care)
 ข้อตกลงการจัดบริการฯ (Long Term Care)
 แบบขอเบิกเงินจัดบริการฯ (Long Term Care) จากกองทุนฯ ให้หน่วยจัดบริการ (แบบฎีกา)
 ใบสําคัญรับเงิน
 ใบเสร็จรับเงิน
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ข้อตกลงการดําเนนิงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถ่ินหรือพืน้ที ่
ระหว่าง 

สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
-------------------- 

ข้อตกลง 
เลขที่........./25.......... 

ข้อตกลงน้ีทําข้ึน ณ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต...................................... 
ต้ังอยู่ที่..............................................................................................................................................................
เมื่อวันที่...........เดือน............พ.ศ.............ระหว่าง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย..(ช่ือ-สกุล)...........
ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต .........................ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงน้ีเรียกว่า “สํานักงาน” ฝ่ายหนึ่ง กับ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น............................................. โดย............ (ช่ือ-สกุล).........................ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” อีกฝ่ายหน่ึง โดยมีข้อความดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 การดําเนินงาน 
ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขเก่ียวกับการสร้าง

เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จําเป็นต่อสุขภาพ 
และการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ และผูกพัน ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 2 ภาระหน้าท่ี 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

โดยการสนับสนุนของสํานักงาน และเป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพภายใต้
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน   

(2) สํานักงานจะจัดสรรเงินค่าบริการสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่   
ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดในแต่ละปี 

(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ ตามข้อ 6 แห่งประกาศประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 

(4) สํานักงานจะดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ อันเกิดจากการดําเนินงานและบริหารจัดการให้ลุล่วงไปด้วยความรวดเร็ว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดําเนินงานตามภารกิจที่ตกลงกัน  

(5) ทั้งสองฝ่ายยินยอมให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ได้  
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(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ มติ  
คําสั่งหรือแนวปฏิบัติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสํานักงาน ที่กําหนดขึ้นก่อนหรือ
ระหว่างที่ข้อตกลงมีผลใช้บังคับ และให้ถือว่าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ มติ คําสั่ง หรือแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวน้ัน เป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงนี้ 

ข้อ 3 ระยะเวลาดําเนินงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มดําเนินงานตามข้อตกลงนี้  ต้ังแต่ วันที่.......เดือน..............

พ.ศ. 25............  จนสิ้นสุดวันที่…......เดือน...................พ.ศ. 25............ 

กําหนดเวลาสิ้นสุดข้อตกลงตามวรรคหน่ึง ถ้าสํานักงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มิได้
บอกเลิกข้อตกลง ให้ถือว่าเวลาการดําเนินงานตามข้อตกลงนี้ขยายออกไปอีกทุก ๆ หน่ึงปีงบประมาณ เว้นแต่
กรณีที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรบอกเลิกข้อตกลงนี้ ให้ข้อตกลงส้ินสุดลงในวันสิ้นปีงบประมาณนั้น และทรัพย์สินที่
เหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ให้ตกเป็นของหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐที่อยู่ในพ้ืนที่
น้ัน 

ข้อตกลงนี้ทําขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยตลอด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

ลงช่ือ........................................................สํานักงาน  
    (………….............................................) 

ลงช่ือ........................................................องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (………….............................................) 

ลงช่ือ.......................................................พยาน 
    (………….............................................) 

ลงช่ือ.......................................................พยาน 
    (………….............................................) 
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ข้อตกลงการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลกัประกันสขุภาพในระดับท้องถิน่หรือพ้ืนที ่
ระหว่าง 

สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเขต..................... กับ องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่.............................. 
กรณีเข้ารว่มดําเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผูส้งูอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที ่

เรียน   เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต.....) 

ด้วย (ระบุชื่อ อบต./เทศบาล)....................อําเภอ....................................จังหวัด..............................................
มีความประสงค์เข้าร่วมดําเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพ้ืนที่ หากได้รับการ
อนุมัติจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วจะดําเนินการ ดังน้ี 

1. ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ในพื้นที่ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ อย่างต่อเน่ืองโดยเน้นการจัดบริการด้านสาธารณสุขที่บูรณาการกับการบริการด้าน
สวัสดิการสังคม ที่มีการดําเนินการอยู่ในพืน้ที่แล้ว   

2. ร่วมกับทีมหมอครอบครัวของหน่วยบริการและเครือข่ายบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่ดําเนินการประเมิน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงตามแบบประเมินความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel 
ADL index) และแบ่งผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงออกเป็น 4 กลุ่มตามความต้องการการบริการด้านสาธารณสุข (ชุดสิทธิ
ประโยชน์และอัตราค่าชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง) และจัดทําเป็นแผนการดูแล
รายบุคคล (Care Plan) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ต่อไป 

3. ประสานงานกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ในการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ 

4. ประเมินผลการดําเนินงานร่วมกับหน่วยบริการ สถานบริการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
เพ่ือพัฒนาระบบการดําเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงให้มีความย่ังยืนและ
ต่อเน่ืองในพ้ืนที่ต่อไป 

5. ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ มติ คําสั่ง หรือ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ถือว่าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ 
มติ คําส่ัง หรือแนวปฏิบัติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
ที่กําหนดข้ึนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนหรือระหว่างที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ เป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงนี้ 

ข้อตกลงเลขที่............ 
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6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มดําเนินการตามข้อตกลงน้ี ตั้งแต่วันที่ ........ เดือน ............ พ.ศ. ..............
จนสิ้นสุดวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. .............. 

กําหนดเวลาส้ินสุดข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ถ้าสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มิได้บอกเลิกข้อตกลง ให้ถือว่าเวลาดําเนินงานตามข้อตกลงน้ีขยายออกไปอีกทุก ๆ หนึ่งปีงบประมาณ เว้นแต่
กรณีที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นสมควรยกเลิกข้อตกลงนี้ ให้ข้อตกลงน้ีสิ้นสุดในวันส้ินปีงบประมาณน้ัน  

ลงชื่อ................................................................องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

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

ตําแหน่ง................................................................ 

วันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ................. 

ลงชื่อ.................................................................... สํานักงาน 

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

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิเขต................. 

ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

วันท่ี ......... เดือน ............................. พ.ศ. ........... 

อนุมัติ
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ตัวอย่าง 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพ............................................................................ 

เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.................................................................................................................... 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ...................................................................................................... 

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน (ระบุช่ือ)                  มีความประสงค์
จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ
.................................โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ                 .
เป็นเงิน บาท  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอฯ ลงรายละเอียด) 
หลักการเหตุผล (มีหรือไม่มีกไ็ด้) ................................................................................................................................. 
1. วัตถุประสงค์

1. ...................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................

2. วิธีดําเนนิการ
1. ...................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................................

3. กลุ่มเปา้หมาย คน 
4. ระยะเวลาดําเนนิการ
 ...................................................................................................................................................................... 
5. สถานท่ีดําเนินการ
 ...................................................................................................................................................................... 
6. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ....................................................................................................  
จํานวน ................................. บาท  รายละเอียด  ดังน้ี 
 - ค่า..................................................................  เป็นเงิน  ...............  บาท 
 - ค่า..................................................................  เป็นเงิน  ...............  บาท 
 - ค่า..................................................................  เป็นเงิน  ...............  บาท 
7. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ...................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................
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8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว
โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ สําหรับใช้ในการจําแนกประเภทเท่านั้น )
8.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ขอ้ 10)

ชื่อ(หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน)................................................................................................ 
  1. หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. [ข้อ 10 (1)] 
  2. หน่วยงานสาธารณสุข เช่น อปท. [ข้อ 10 (1)] 
  3. หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของรัฐ เช่น สสอ. [ข้อ 10 (1)] 
  4. หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ไมใ่ช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน [ข้อ 10 (2)] 
  5. องค์กรหรือกลุ่มประชาชน [ข้อ 10 (2)] 
  6. ศูนย์ฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ฯ [ข้อ 10 (3)] 
  7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  [ข้อ 10 (4)] 

8.2 ประเภทการสนับสนนุ (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) 
 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงาน 

   สาธารณสุข [ข้อ 10 (1)] 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสรมิสุขภาพ และการป้องกันโรคขององคก์ร 

   หรือกลุ่มประชาชน [ข้อ 10 (2)] 
 3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์ฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ฯ (เด็กเล็ก/ 

   ผู้สูงอายุ/คนพิการ) [ข้อ 10 (3)] 
 4. สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)] 
 5. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)] 

8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก 
 1. กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด จํานวน                คน 
 2. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน               คน 
 3. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จาํนวน คน 
 4. กลุ่มวัยทํางาน จาํนวน              คน 
 5. กลุ่มผูสู้งอายุ จํานวน               คน 
 6. กลุ่มผูป่้วยโรคเรื้อรัง จํานวน                คน 
 7. กลุ่มคนพิการและทพุพลภาพ จํานวน                 คน 
 8. กลุ่มประชาชนทั่วไปท่ีมีภาวะเสี่ยง จํานวน                  คน 
 9. สําหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)]  
 10. กลุ่มอ่ืน ๆ (ระบุ)                                                               จํานวน               คน 

8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเปา้หมายหลัก 
  8.4.1 กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 

 1. การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 6. การคัดกรองและดูแลรักษามะเรง็ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
 7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
 8. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 124



 8.4.2 กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 1. การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
 6. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
 7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
 8. อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 

 8.4.3 กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 1. การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
 6. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
 7. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
 8. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ 
 9. อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 

 8.4.4 กลุม่วัยทํางาน 
 1. การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุม่วัยทํางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทํางาน 
 6. การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทํางาน 
 7. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
 8. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ 
 9. อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 

 8.4.5 กลุม่ผู้สูงอายุ 
 1. การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
 6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
 7. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
 8. อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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 8.4.6 กลุม่ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
 1. การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 6. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
 7. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 8. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
 9. อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 

 8.4.7 กลุม่คนพิการและทุพพลภาพ 
 1. การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
 6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
 7. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
 8. อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 

 8.4.8 กลุม่ประชาชนทัว่ไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 
 1. การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อสุขภาพ 
 6. อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 

 8.4.9 สาํหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)] 
 1. ค่าใช้จา่ยในการประชุม 
 2. ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง 
 3. ค่าใช้จา่ยในการอบรม/พัฒนาศักยภาพ 
 4. ค่าวัสดุ/ครภัุณฑ์ 
 5. ค่าใช้จา่ยอ่ืน (ระบุ) ........................................................................................................... 

 8.4.10 กลุ่มอ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................. 
 1. อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 

ลงช่ือ            ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
( ) 

           ตําแหน่ง ............................................................ 
          วันที่-เดือน-พ.ศ. .................................................. 
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ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับเจ้าหน้าท่ี อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด) 

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ........................................................................... 
ครั้งที่          / 25          เมื่อวันที่ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

 งบประมาณท่ีเสนอ จํานวน                                        บาท 

 อนุมัติงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จํานวน                              บาท 
เพราะ ......................................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................................... 
 ไม่อนุมัติงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

เพราะ ......................................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................................... 

หมายเหตุเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 ให้รายงานผลความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายในวันที่ 
…………………………………………………......... 

ลงช่ือ .................................................................... 
       (             ) 
ตําแหน่ง ................................................................ 
วันที่-เดือน-พ.ศ. .................................................... 
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ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงาน) 

ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ...................................................................................................................................... 

1. ผลการดําเนินงาน
 ............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

2. ผลสัมฤทธิต์ามวัตถุประสงค์
2.1 การบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ ............................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 
2.2 จํานวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                             คน 

3. การเบิกจา่ยงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ บาท 
งบประมาณเบิกจ่ายจริง   บาท   คดิเป็นร้อยละ .............................. 
งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ บาท   คิดเป็นร้อยละ .............................. 

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนนิงาน
 ไม่ม ี
 ม ี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

แนวทางการแก้ไข (ระบุ) ...................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ .................................................................... ผู้รายงาน 
 (                                 ) 

ตําแหน่ง ................................................................ 
วันที่-เดือน-พ.ศ. .................................................... 
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แบบฟอร์มโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
สรุปแผนการดูแลรายบคุคล และค่าบริการตามชุดสิทธปิระโยชน์แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การดําเนนิงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับ

ท้องถ่ินหรือพืน้ที่   

ส่วนที่ 1 : โครงการ 

เรียน ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 (อบต./เทศบาล) ................... อําเภอ ................. จังหวัด ...................... 

ด้วย   ระบุช่ือ หน่วยบริการ/สถานบริการ /ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุในชุมชน)    อําเภอ 
................. จังหวัด.................... มีความประสงค์จะจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ (อบต./เทศบาล) ................... โดยขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงตามชุดสิทธิประโยชน์แนบท้ายประกาศฯเป็นค่าบริการดูแล
ระยะยาวฯ (เหมาจ่าย) ต่อคนต่อปี จํานวน ........... คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน ................ บาท 
(..........................บาทถ้วน)  รายละเอียด มีดังน้ี 

กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง รวม 

กลุ่มที ่1  
เคลื่อนไหวได้บ้างมี
ปัญหาการกิน/การ
ขับถ่ายแต่ไม่มภีาวะ

สับสน 

กลุ่มที ่1 
กลุ่มที่เคลื่อนไหวได้บ้าง
มีภาวะสับสน และอาจมี

ปัญหาการกิน/การ
ขับถ่าย 

กลุ่มที ่3 
กลุ่มที่เคลื่อนไหวเอง
ไม่ได้ ไม่มีปัญหาการ
กิน/การขับถ่ายหรือ

เจ็บป่วยรุนแรง

กลุ่มที ่4 
กลุ่มที่เคลื่อนไหวเอง
ไม่ได้ เจ็บป่วยรุนแรง
หรืออยู่ในระยะท้าย

ของชีวิต 
จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

ทั้งน้ี ได้แนบเอกสารสรุปแผนการดูแลรายบุคคลและค่าบริการดูแลระยะยาวฯ(เหมาจ่าย)ต่อคนต่อปี 
เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง พิจารณา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดบริการดูแลระยะยาวฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบุตามวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดการให้บริการตามแผนการดูแลรายบุคคล) ……………… 

ลงช่ือ ..................................................... ผู้จัดทําโครงการ  

(.................................................................) 
ตําแหน่ง ผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานที่จัดบริการ  

(ระบุช่ือ หน่วยบริการ/สถานบริการ /ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุในชุมชน) 

วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. ...................... 
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ส่วนที่ 2 
สรุปแผนการดูแลรายบุคคลและค่าบริการดูแลระยะยาวฯ (เหมาจ่าย) ต่อคนต่อปี 

เพื่อเสนอตอ่คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบรกิารดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อจัดบรกิารดูแลระยะยาวฯ 
ชื่อ 

เลขบัตรประชาชน 

ที่อยู่

หมายเลขโทรศพัท์(ที่ติดต่อ) 

วันจัดทํา 

เกิดวันที่   เดือน           ปี            (อายุ.........ปี) วินิจฉัย

สถานะสุขภาพ/ค่าบริการดูแลระยะยาว(เหมาจ่าย)   
ต่อคนต่อปี ทีข่อรับการสนับสนุน 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ เป้าหมายการดูแล

เป็นผู้มีภาวะพึ่งพงิจัดอยู่ในกลุ่มที่ .............. 

ขอรับการสนับสนุนค่าบริการดูแลระยะยาวฯ   
(เหมาจ่าย) ต่อคนต่อปี 

เป็นจํานวนเงิน ....................... บาท 

- ระยะสั้น

- ระยะยาว

การดูแล ข้อควรระวงัในการให้บริการ

 ระบุเฉพาะกิจกรรมบริการหลักๆ ตามชุดสิทธิประโยชน์แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เช่น 
กายภาพบําบัด การดูแลแผลกดทับ การใหอ้าหารทาง 
สายยาง  

*ทั้งนี้ ในการปฏิบัติจริงสามารถยืดหยุ่นได้โดยคํานึงถึงสภาวะ
ของผู้ป่วยเป็นสําคัญ” 
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ส่วนที่ 3 : ผลการพิจารณาโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแล
ระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
(สําหรับเจ้าหนา้ที่ อปท. ที่ได้รบัมอบหมายลงรายละเอียด) 

การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง          
ครั้งที่ ..... /…….. เมื่อวันที่ ...... เดือน.............. พ.ศ. ....... ได้พิจารณาโครงการของ (ระบุชื่อหน่วยบริการ/สถาน
บริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ) เขตพื้นที่ (อบต./เทศบาล) ........... อําเภอ ......... จังหวัด ................ ตามโครงการ
จัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สรุปแผนการดูแลรายบุคคล และค่าบริการดูแลระยะยาวฯ
(เหมาจ่าย)ต่อคนต่อปี ตามชุดสิทธิประโยชน์แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยที่ประชุมมีมติ
ดังน้ี 

อนุมัติ โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แผนการดูแลรายบุคคล และ
ค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ (ระบุชื่อหน่วยบริการ/ สถานบริการ /ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน)                                จํานวน ........... คน เป็นเงินทั้งส้ินจํานวน ................. บาท 
(........................................................................บาทถ้วน) โดยเบิกจากบัญชีเงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ…………….
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)…เพื่อการดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึ่งพงิ จํานวน ............บาท (............................บาทถว้น) 

รายละเอียดตามตาราง 
กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตยีง รวม 

กลุ่มที่ 1  
เคล่ือนไหวได้บา้งมี
ปัญหาการกิน/การ
ขับถ่ายแต่ไม่มภีาวะ

สับสน 

กลุ่มที่ 2 
กลุ่มที่เคล่ือนไหวได้บ้างมี
ภาวะสับสน และอาจมี

ปัญหาการกิน/การขับถ่าย 

กลุ่มที่ 3 
กลุ่มที่เคล่ือนไหวเองไม่ได้ 
ไม่มีปัญหาการกิน/การ
ขับถ่าย หรือเจบ็ป่วย

รุนแรง

กลุ่มที่ 4 
กลุ่มที่เคล่ือนไหวเอง
ไม่ได้ เจ็บป่วยรนุแรง

หรืออยู่ในระยะท้ายของ
ชีวิต 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

ค่าบริการ 
(บาท) 

ไม่อนุมัติ 
  เนื่องจาก....................................................................................................................................... 
. หมายเหตเุพิ่มเติม (ถ้าม)ี ...... (ระบุจํานวนผู้สูงอายุที่ยงัไม่ไดร้บัการอนุมตัิ)...................................  

หมายเหตุ แจ้งผลการพิจารณาเพื่อ อปท.ทําการเบิกจ่ายต่อไป 

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

ประธานอนุกรรมการ 
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจดับริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

 (อบต./เทศบาล) ........... อําเภอ ......... จังหวัด .............. 
วัน ....... เดือน ....................... พ.ศ. ............... 
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โลโก้ (ถ้ามี)
ข้อตกลงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ 

ระหว่าง

................................................................... กับ ................................................................ 

  ข้อตกลงเลขที ่......... /25..........
ข้อตกลงนี้ทําขึ้น ณ  ..............................................................................................ต้ังอยู่ที.่........................................................................................

เมื่อวันที่……. เดือน......... พ.ศ. 25…….. ระหว่าง (ช่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ............................................... 
โดย………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...
(ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงน้ีเรียกว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ฝ่ายหน่ึง
กับ  (ช่ือหน่วยจัดบริการ).................................................................................................................................... 
โดย ..................................................................................................................................................................................................................
(ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงน้ีเรียกว่า “หน่วยจัดบริการ” อีกฝ่ายหน่ึง โดยมี
ข้อความดังต่อไปน้ี

    

ข้อ 1 การดําเนินงาน
   ทั้ งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในการสนับสนุนและส่ง เสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้าน

สาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ตามชุดสิทธิประโยชน์ในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่

              ข้อ 2 การจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และสรุปแผนการดูแลรายบุคคล
และค่าบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง(เหมาจ่าย)ต่อคนต่อปี ตามชุดสิทธิประโยชน์แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลงนี้ 

              ข้อ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตกลงสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ (ค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง) จํานวนทั้งสิ้นไม่เกิน .................... บาท
(......................บาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็น …… งวด ดังน้ี 

งวดที่ 1 เป็นเงินจํานวน  บาท  ( บาทถ้วน) 
งวดที่ 2 เป็นเงินจํานวน  บาท  ( บาทถ้วน) 

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

ข้อ 4 หน่วยจัดบริการเริ่มดําเนินงานตามข้อตกลงต้ังแต่วันที่ ........เดือน................พ.ศ........... สิ้นสุด
ในวันที่ .......เดือน.................พ.ศ........... โดยเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามข้อตกลงให้หน่วยจัดบริการรายงานผล
การดําเนินในโปรแกรม LTC 

               ข้อ 5 กรณีหน่วยจัดบริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทําให้เกิดความล่าช้าหรือความเสียหาย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธ์ิยกเลิกข้อตกลงและระงับการจ่ายเงินสนับสนุนโดยผู้จัดบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเงินสนับสนุนที่จ่ายไปแล้วคืนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
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-2-

              ขอ้ตกลงนี้ทําขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอด 
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

ลงช่ือ ............................................................... องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        (............................................................) (ผู้บริหารสงูสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ) 

ลงช่ือ ............................................................... หน่วยจัดบริการ 
             (............................................................) (ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ) 

ลงช่ือ ................................................................. พยาน 
  (...............................................)  

ลงช่ือ ................................................................ พยาน 
 (...............................................)  
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 แบบฎีกา

กองทุนหลักประกันสุขภาพ..........................................................

เลขที่ ......manual..............

    

วันที่จัดทํา........... manual..........

เรียน   ผู้บริหารท้องถิ่น

      ตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มภีาวะพ่ึงพิง (ช่ือ อปท.)..........auto.................. 
ได้อนุมัติโครงการจัดบรกิารดูแลระยะยาวหรบัผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  แผนการดูแลรายบุคคล และค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคล
สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้แก่ (ช่ือหน่วยจัดบริการ).............. auto.......................................................   จํานวน ..... auto.........บาท 
(...................auto....................................บาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็น ................ auto..........งวด ดังน้ี  

                งวดท่ี 1 เป็นเงินจํานวน........ auto.............  บาท  (....................auto.........................บาทถ้วน)  
                งวดท่ี 2 เป็นเงินจํานวน........ auto............  บาท  (.....................auto........................บาทถ้วน)   

         ในการนี้ (ช่ือหน่วยจัดบริการ)................................................................................มีความประสงค์จะขอเบิกเงิน งวดที่ ..............
จํานวน.............. บาท (..........................บาทถ้วน) เพ่ือนําไปดําเนินการตามโครงการฯและแผนการดูแลรายบุคคลดังกล่าว พร้อมน้ีได้
แนบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการขอเบิกเงิน จํานวน.... manual.....ฉบับ มาให้พิจารณาด้วยแล้ว ทั้งน้ีในการรับเงิน (ระบุช่ือ).......... 
………………………..manual.................................................................................. จะเป็นผู้รับเงิน

          

ลงช่ือ ........................................................ผู้ขอเบิก (ผู้ได้รบัมอบหมาย)
       

         (.....................................................)              
ตําแหน่ง......................................................................

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง และได้ตรวจสอบแล้วมี
เงินคงเหลือเพียงพอท่ีจะเบิกจ่ายได้   

เรียน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
        เห็นควรให้เบิกจ่าย งวดที่… auto …………  
        จํานวน ……… auto …………….. บาท (............auto..........บาทถ้วน)   จํานวน ........ auto.................. บาท (................auto..........บาทถ้วน)

  ลงชื่อ ...................................................ผู้ตรวจสอบ (ผู้ได้รับมอบหมาย)
       (................................................................) 
 ตาํแหน่ง…………………………………………………….. 
วันท่ี ..............................................................................

 ลงชื่อ ......................................................  
        (................................................................) 
             หัวหน้าหน่วยงานคลัง/ผู้ได้รับมอบหมาย 
วันท่ี ..............................................................................

เรียน ผู้บริหารท้องถ่ิน 
       เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
       จํานวน ……… auto …………….. บาท (............auto..........บาทถ้วน)
              ลงชื่อ ...................................................................... 
              (.............................................................................) 

             ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             
วันท่ี..............................................................................................  

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
      จํานวน ……… auto …………….. บาท (............auto..........บาทถ้วน)

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

                 ผู้บริหารท้องถ่ิน 
วันท่ี ..............................................................................

จ่ายเป็น ∆ เช็คขีดคร่อม/ตั๋วแลกเงิน/ธนาณัติ 
           ∆ ทางธนาคาร 
ธนาคาร ..................................... บัญชีเลขท่ี ...............................................
เลขท่ีเช็ค .............................. ลงวนัท่ี ......................................................... 
จํานวนเงิน ............................. บาท (..........................................................)
จ่ายให้ (ชื่อผู้รับเงิน) .....................................................................................

  ผู้มีอํานาจลงนามในใบถอน/เช็คธนาคาร

ลงชื่อ .............................................. ผู้มีอํานาจลงนาม (กลุ่มหนึ่ง) 
(........................................................................)                
ลงชื่อ .............................................. ผู้มีอํานาจลงนาม (กลุ่มสอง) 
(........................................................................)  
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หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
 

ได้รับเงินจํานวน ……… auto ……….. บาท (............auto..........บาทถ้วน)
ชื่อ ...................................................................... ผูร้ับเงิน (1) 
       (.............................................................................) 
      ตําแหน่ง ............................................................. 

     วันท่ี ..............................................................................

ได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วจํานวน … auto .. บาท (.........auto...บาทถ้วน)
ลงชื่อ ...................................................................... ผู้จ่ายเงิน 
        (.............................................................................) 
         ตําแหน่ง ............................................................. 

        วันท่ี ..............................................................................

หมายเหตุ (1) ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับเงิน /ใบมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบ
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(โลโก้)

วันท่ี ………... เดือน ....………….….. พ.ศ. ....................

    ข้าพเจ้า ................…….……………………...................... อยู่บ้านเลขท่ี …………………………..
 ตําบล ....……………………………………  อําเภอ ………………………… จังหวัด ……………………………......
 ได้รับเงินจาก  กองทุนหลักประกันสุขภาพ...............................  ท่ีอยู่ .........................................................................
 .......................................................................................................................................................................................
 ดังรายการต่อไปน้ี

จํานวนเงิน ………………………………...………………… บาท

ลงชื่อ ………………………………………………….. ผู้รับเงิน 

ลงชื่อ ………………………………………………….. ผู้รับเงิน 

ลงชื่อ ……………………………………………….. ผู้จ่ายเงิน

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

ใบสําคัญรับเงิน

รายการ จํานวนเงิน

               (ตัวอักษร)

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

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

136



เล่มท่ี…………………
(โลโก้) เลขท่ี…………………

วันท่ี ………... เดือน ....………….….. พ.ศ. ....................

    กองทุนหลักประกันสุขภาพ ................…….……………………..... เลขที่ ……...........……………………..
 ตําบล ....……………………………………  อําเภอ ………………………… จังหวัด ……………………………......

 ดังรายการต่อไปน้ี

จํานวนเงิน ………………………………...………………… บาท

ลงชื่อ ………………………………………………….. ผู้รับเงิน 

ใบเสร็จรับเงิน

รายการ จํานวนเงิน

               (ตัวอักษร)

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

 ได้รับเงินจาก  ...................................  ท่ีอยู่ .........................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................
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