
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 

รายละเอียดการแจ้งหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

  เงินงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ประจ าปี ๒๕๖๒ (เงินคงเหลือยก
มาจากปี ๒๕๖๒ รวมกับประมาณการรายรับประจ าปี ๒๕๖๓) ในเขต ๑ เชียงใหม่ มีแนวทางการด าเนินงานและ
บริหารงบประมาณ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ควรพิจารณาอนุมัติโครงการ/
แผนงาน/กิจกรรม ปี ๒๕๖๓   ให้แล้วเสร็จโดยเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๒. งบประมาณของกองทุน ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ควรใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ฯ ให้หมดภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  

๓. กรณีที่กองทุนฯ ได้จ่ายเงินโดยจ่ายเป็นเช็คให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน ต้องก าชับให้ผู้มีสิทธิรับเงินน าเช็คไปขึ้น
เงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๔. ควรดาวน์โหลดโครงการตัวอย่างที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดท าขึ้นเพ่ือให้กองทุน ฯ น าไป
เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ ได้ที่  http://obt.nhso.go.th/obt/news เพ่ือเป็นตัวอย่างในการจัดท า
โครงการที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที ่

๕. บันทึกแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมประจ าปี ๒๕๖๒ ลงในเว็ปไซต์ http://obt.nhso.go.th ให้
ครบถ้วนทุกแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม 

๖. แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมต้องเป็นไปตามข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนิน งานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๗. แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมให้ใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯอนุมัติตามกรอบข้อ ๑๐ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘. กรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมใด ต้อง
พิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ไม่ควรอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในลักษณะ
การศึกษาดูงาน 

๙. การพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของกองทุน ฯ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น ต้องเป็นไปในลักษณะการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ไม่ใช่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยตรงทั้งหมดของโครงการ 



๑๐. แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวต้องมาจากแผนสุขภาพชุมชนหรือปัญหาความต้องการด้าน
สุขภาพของประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ ไม่ใช่เป็นลักษณะเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยขาด
กระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

๑๑. แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวต้องมีระยะเวลาด าเนินการของโครงการโดยเริ่มจากปัจจุบันถึง
วันสิ้นสุดโครงการที่เหมาะสมเป็นโครงการ ๆ ไป ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓   ส าหรับแผนงานหรือ
โครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะการออกก าลังกายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพต้องมีระยะเวลาด าเนินการไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 

๑๒. การด าเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณของกองทุน ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓    ให้กองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
จ่ายเงิน การจัดท าบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

๑๓. เมื่อแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯอนุมัติแล้ว หน่วยบริการ สถาน
บริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน กลุ่มหรือองค์กรประชาชนด าเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วกรณีมี
เงินเหลือจากการด าเนินงานให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนฯ โดยเร็ว 

๑๔. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้ผู้ด าเนินงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
ฯ รับทราบและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

๑๕. เมื่อคณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติโครงการใด ๆ ไปแล้วให้กรรมการบริหารกองทุนติดตามก ากับว่าได้มี
การด าเนินการตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนหรือไม่อย่างไร  

๑๖. ไม่ควรอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นงานประจ าของหน่วยงานและมีงบประมาณรองรับ
อยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นงานประจ าที่ด าเนินการเพ่ือให้เกิดการเข้าถึงบริการให้ความครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
หรือทั่วถึงข้ึนหรือเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพที่ส าคัญของกลุ่มเป้าหมายหรือในสถานการณ์โรคระบาดหรือภัย
พิบัติแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่มีงบประมาณ ก็อาจด าเนินการได้โดยถือว่าเป็นการซ้ าเสริมเพ่ือประโยชน์
ด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีหรือท้องถิ่น 

๑๗.      แนวทางการใช้งบประมาณของกองทุน ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  นั้น กองทุน ฯ ควรมีก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

    ๑๗.๑ เร่งรัดประชาสัมพันธ์ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ การเสนอแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม โดยอาจใช้งบประมาณตาม
กรอบข้อ ๑๐ (๔) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



   ๑๗.๒ ควรมีปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมหลักกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ งานหรือภารกิจที่ต้องปฏิบัติในแต่ละเดือน/ไตรมาส/ปี เพ่ือให้มีกระบวนการจัดท าแผนงานหรือโครงการหรือ
กิจกรรมล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ ไม่ควรเสนอแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมทุกเดือน เว้นแต่ว่าเป็นโครงการที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 

   ๑๗.๓ วงจรแผนงานควรอาศัยแนวทางการวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นแนวทางท้ังระยะเวลาการจัดท าแผนและการอนุมัติแผน 

๑๘.      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสมทบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖๓ เข้า
บัญชีกองทุน ฯ โดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อสมทบงบประมาณของท้องถิ่นเข้าบัญชีกองทุน ฯ แล้ว 
ต้องส่งหลักฐานการสมทบงบประมาณฯ ดังกล่าวถึงส านักงานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เขต ๑ 
เชียงใหม่ โดยเร็ว  

   ๑๘.๑ การตั้งงบประมาณสมทบ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งได้แก่ปลัด อปท. ด าเนินการจัดท า
แผนงบประมาณเพ่ือสมทบเข้ากองทุนฯ ดังนี้  

  ๑๘.๑.๑ อปท. จะต้องสมทบงบประมาณเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรร  
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนัยข้อ ๘ แห่งประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๑๘.๑.๒ วิธีการตั้งงบประมาณสมทบ 

๑) กรณีการตั้งงบประมาณสมทบปกติ ให้ด าเนินการทุกปี โดยแผนงบประมาณระบุหมวด 
รายจ่ายงบกลาง ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  

๒) กรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณสมทบไว้ในปีนั้น หรือไม่ได้สมทบต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี  
ให้พิจารณาโอนงบประมาณที่เหลือจ่าย หรือที่ยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดรายจ่าย
อ่ืน ประเภทเงินสมทบกองทุนฯ ที่ค้างจ่าย  

๓) กรณี อปท. ใดมีเงินกองทุนฯ คงเหลือมากกว่าสองเท่าของรายรับของกองทุนฯ ตามข้อ 
๒๓ แห่งประกาศฯ พ.ศ.๒๕๖๑  สปสช. อาจงดการจัดสรรเงินจากกองทุน สปสช. และ อปท. งดการสมทบเงิน 
ในปีงบประมาณนั้นได้ (อปท. จะไม่ตั้งงบประมาณสมทบในปีที่ สปสช. งดการจัดสรรเงินนั้นก็ได้ ตามเงื่อนไขข้อ 
๒๓)  

๑๘.๒ การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน  อปท. ท าหน้าที่ เป็นฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ  
โดยด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๔-๖ ครั้ง ซึ่งการจัดประชุม
ทุกครั้งควรท าหนังสือเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ก าหนดวาระการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม 
สาระการประชุมดังตัวอย่างตามตาราง 

 

 



ครั้งที ่ สาระการประชุม หมายเหตุ 
๑ - สรุปผลการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 

- สรุปและรายงานการเงินไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
- อนุมัติแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 

๒ - อนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ ธันวาคม 
๓ - รายงานการเงิน/ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาส ๑ 

- อนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ 
- ประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ เพ่ือหาโอกาสพัฒนา 

มกราคม 

๔ - รายงานการเงิน/ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาส ๒ 
- ปรับแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ 

เมษายน 

๕ - รายงานการเงิน/ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาส ๓ กรกฎาคม 
๖ - เตรียมจัดท าสรุปผลการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ 

- ประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ 
กันยายน 

 

๑๘.๓ แผนการเงินประจ าปี ในแต่ละปีงบประมาณ กองทุนฯ ควรมีการใช้เงินให้หมดไป
คณะกรรมการกกองทุนมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนฯ ตามแบบฟอร์ม  
ที่ส านักงานก าหนด โดยมีเจตนาให้คณะกรรมการกองทุนเห็นถึงการประมาณการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ภาพรวมทั้งปี
ว่าจะมีการสนับสนุนเป็นจ านวนเงินรวมเท่าไร มีแผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการ หรือกิจกรรม (ข้อ ๑๐ (๑) ถึง 
(๕)) จ านวนเท่าไร อย่างไร หรืออาจจะท าแผนปฏิบัติงานลักษณะเหมือนตารางปฏิทินการท างาน เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ช่ วย เตื อน เมื่ อถึ งก าหนด เวลาการด า เนิ น งานตามแผนการ เ งิ นประจ าปี ของกองทุนฯ  ด้ วยก็ ได้   
ทั้งนี้แผนการเงินประจ าปีของกองทุนฯ ประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ได้มีข้อก าหนดให้น าไปบรรจุในแผนพัฒนาของ
ท้องถิ่น หรือแผนพัฒนา ๔ ปี หรือแผนอ่ืน ๆ ของ อปท. ดังนั้นหาก อปท. จะน ามาบรรจุเข้าในแผน 
ของท้องถิ่น หรือแผนพัฒนา ๔ ปี หรือแผนอ่ืน ๆ ของ อปท. ก็ย่อมได้  โดยเป็นอ านาจและดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาได้ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ตามบริบทในการบริหารจัดการของ
แต่ละพ้ืนที ่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้  

๑๘.๔ การจัดท ารายงานทางการเงิน การจัดท าบัญชี การจัดท ารายงานของกองทุนฯ อปท.  
ท าหน้าที่ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพฯ จึงต้องเป็นผู้จัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ด า เนินงานและบริหารจัดการ เงิ นกองทุนฯ ตามหลัก เกณฑ์ภายใต้ประกาศนี้  และเก็บหลักฐาน  
ที่เกี่ยวข้องไว้เพ่ือรอการตรวจสอบ รวมถึงการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนฯ ในระบบ
โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนฯ 

หมายเหตุ ทั้งนี้กองทุนสามารถเข้าไปก ากับติดตามผลการด าเนินงานกองทุนได้ที่ https://www.localfund-
cmi.info/LFmap/  

https://www.localfund-cmi.info/LFmap/
https://www.localfund-cmi.info/LFmap/

