
นายวีระชัย  ก้อนมณี

ผอ.ส านักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน1

การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่



กลุ่มหรือ
องค์กร

ประชาชน

องค์กร
ปกครอง

ส่วน
ท้องถิ่น

องค์กร
ด้าน

สุขภาพ

หน่วยงาน
อื่น

องค์กร
ทาง

วิชาการ

5 ภาคีขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน

ระบบสุขภาพชุมชน หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันที่ท าให้เกิดสุข

ภาวะของประชาชนในชุมชน โดยความร่วมมือกันของสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทุกมิติ 
โดยชุมชนเป็นเจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
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ระบบบริการและการหนุนเสริมระบบบริการของ สปสช. ในพื้นที

บริการระดับต้น
ประชาชน-ท้องถิ่น
ด าเนนิการได้

• บรกิารระดับสูง  
• ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
• เป็นเครอืข่ายบริการ

ตติยภูมิ

ทุติยภูมิ 

ปฐมภูมิ

ท้องถ่ิน ชุมชน ครอบครัว ตนเอง

หน่วยงาน
เหมา
จ่าย

รายหัว

กองทุน
เฉพาะ
โรค

กอง
ทุน

ต าบล

กอง
ทุน
LTC

กองทุน
ฟื้นฟู
จังหวัด

หน่วยบรกิาร X X X X X

ท้องถิ่น X X X

หน่วยงานอื่น X X

กลุ่มองค์กร
ภาค
ประชาชน

X X
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พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๗    

“เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับ
บุคคลในพื้นที่ โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมตามความ
พร้อม ความเหมาะสม และความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น    
ให้คณะกรรมการสนับสนุนและ
ประสานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์  เพื่อให้
องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินงาน    
และบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจาก “กองทุน”

กองทุนหลักประกันสขุภาพทอ้งถิ่นทีด่ าเนนิงานภายใต้ความร่วมมือของ สปสช. และ 
อปท.เพื่อสนับสนุนระบบสขุภาพชุมชนในการดูแลประชากรทีห่ลากหลาย 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

๗,๗๓๖ แห่ง

กองทุนฟ้ืนฟู
จังหวัด
๔๖ แห่ง

กองทุนดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่

อยู่ในภาวะพึ่งพิง
๖,๓๐๔ แห่ง
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เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุน  การด าเนินงานสาธารณสุขใน
ชุมชน อย่างต่อเนื่อง

เน้นการสร้างสุขภาวะของประชาชนและชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน อปท.  และ จนท. สาธารณสุข

กระจายอ านาจให้ อปท. ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคมและ
การสนับสนุนทางวิชาการจากหน่วย  งานต่างๆ

เพ่ือเป็นการระดมทรัพยากร ในการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข ในพื้นที่

แนวคิดหลักใน
การจัดตั้ง

กองทุนท้องถิ่น

แนวคิดกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่ด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือของ สปสช. และ อปท.



ลักษณะการด าเนินงานของ กปท. 

งบประมาณ อ านาจการอนุมัติงบประมาณ

คณะกรรมการ กปท.
ผ่านแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ กปท.

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น 
องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพ่ือให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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สนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค NCD 
เน้น เบาหวาน ความดัน

สนับสนุนการเขา้ถึงบริการสขุภาพของเด็ก 
เน้น เด็กในศูนย์เด็ก

สนับสนุนการเขา้ถึงบริการสขุภาพของผู้สงูอายุ 
เน้น ผู้สูงอายุภาวะพึงพิง

การแก้ปัญหาสุขภาพตามความจ าเป็นในพืน้ที่

เป้าหมายการด าเนนิงาน  กปท.



ประกาศ ระเบียบ หนังสือ ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ด าเนินงานและบรหิารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ด าเนินงานและบรหิารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ด าเนินงานและบรหิารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศอนุกรรมการส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรคฯ เรื่อง การจัดบรกิารสาธารณสุขของกองทุนฯ

ประกาศฯแนวทางการคัดเลือกกรรมการ 



บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง สปสช. กับ องกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบการเงิน อื่น ๆ เพื่อเป็นหลักใช้ในการอ้างอิง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบท้องถิ่น ระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบ มติ ของคณะกรรมการกองทุนที่ก าหนดขึ้นเอง

ประกาศ ระเบียบ หนังสือ ที่เกี่ยวข้อง





สาระส าคัญของประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพฯท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานด้าน
สาธารณสุข

หน่วยงานอื่น

องค์กร หรือ 
กลุ่มประชาชน

กปท. มีวัตถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนสง่เสริมการจัดบรกิารสาธารณสขุ



๒.ท้องถิ่น

•รายได้น้อยกว่า 6 ล้าน
สมทบไมน่้อยกวา่ 30 %

•รายได้ 6-20 ล้าน
สมทบไมน่้อยกวา่ 40 %

•รายได้มากกว่า 20 ล้าน 
สมทบไม่น้อยกว่า 50 %

๑.สปสช. 

45Xประชากร

๓.รายได้อื่น

งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

นอกจากเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ความเหมาะสม ซึ่งได้แสดงความจ านงเข้าร่วมและส านักงาน
เห็นชอบ ได้รับเงินเพิ่มจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนค่าบริการสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด และให้
ถือว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินในกองทนุหลักประกันสุขภาพ 

ข้อ ๙ การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการจัดท าบัญชีกองทุน

หลักประกันสุขภาพให้เป็นไป
ตามเอกสารหมายเลข ๑ 

แนบท้ายประกาศนี้ เงินใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สามารถใช้ในปีงบประมาณ

ถัด ๆ ไปได้
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กปท.
ใช้อย่างไร 

สนับสนนุงบให้ใคร  
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนว่ยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนว่ยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขหมวด ๑
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรอืกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ขององค์กรหรือ

กลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น หมวด ๒ 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์ที่ด าเนนิกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็ก

เล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศนูย์ที่ด าเนนิกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน 

หมวด ๓
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเงินรายรับ

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้นและในกรณีที่มคีวามจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ให้
คณะกรรมการกองทุนพิจารณาสนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นกรรมสิทธิข์ององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นนั้น ๆ

หมวด ๔
กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนบัสนุนและ

ส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้หมวด ๕

ข้อ ๑๐ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ (๑) (๒) และ (๓) ให้
ใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ 

หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังต่อไปนี้
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อ านาจหน้าที่ กรรมการ

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการกองทุนมี
อ านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
ประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
กองทุนมอบหมาย

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการกองทุน
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งชื่อ 
“คณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง”
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การอนุมัติ แผนงาน โครงการ กิจกรรม เป็นอ านาจของ
กรรมการ หรืออนุกรรมการ ......ข้อควรพิจารณา

เป็นหน่วยงานที่มีสิทธิขอรับงบหรือไม่ และ มีศักยภาพในการด าเนินงาน 
(ตามบทนิยาม)

กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ “สนับสนุนบริการสาธารณสุข”
(ประกาศอนุกรรมการส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรคฯ เรื่อง การจัดบรกิารสาธารณสุขของกองทุนฯ)

กิจกรรมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่  
(อ านาจกรรมการ) 

ค่าใช้จ่ายมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการด าเนินงาน
(อ านาจกรรมการ)
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การบริหารจัดการงบประมาณ
ระบบบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)



1. ประกาศคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดสิทธิเพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล

2. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบฯ มีหน่วยงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ๗ 
หน่วยงาน ได้แก่ มท. พม. สธ. ศธ. แรงงาน สปสช. อปท.

3. ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจ ก าหนดหน้าที่ของ อปท. ในการดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง

4. ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.๒๕๖๑ มีงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงาน

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒  มี
บุคลากรในการดูแล

7. ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน

8. ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ขยายขอบเขตการด าเนิน LTC ครอบคลุมทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ

ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวขอ้งหรอืสนับสนุน 
การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น LTC
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ปี
งบประมาณ

งบประมาณ
(ลบ.)

เป้าหมาย
(คน)

2559 600.00 100,000

2560 900.00 150,000

2561 1,159.20 193,200

2562 916.80 152,800

2563 975.556 205,926

กลุม่เป้าหมาย 1. ผูท้ีม่ภีาวะพึง่พงิคะแนนประเมนิความสามารถในการด าเนนิชวีติประจ าวนัตามดชันีบารเ์ธลเอดแีอล 
(Barthel ADL index) เทา่กบัหรอืนอ้ยกวา่ 11 คะแนน ทกุคน

2.ตามประกาศ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2562 ก าหนดใหด้แูลคนไทยทกุกลุม่อาย ุและ ทกุสทิธิ์

วตัถปุระสงค์ เพือ่ใหผู้ส้งูอายทุ ีม่ภีาวะพึง่พงิไดร้บับรกิารดา้นสาธารณสขุตามชุดสทิธปิระโยชนโ์ดยเชือ่มโยงกบั
บรกิารทางสงัคม โดยการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น 

ระบบการดแูลผูส้งูอายภุาวะพึง่พงิภายใตร้ะบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

ลงทะเบียนคน LTC ท้องถิ่นตรวจสอบ

โดย อนุกรรมการ LTC



ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

1. ประเมินก่อนให้บริการและวางแผนการดูแล Care Plan
2. ให้บริการระยะยาวโดยทีมบุคลากรสาธารณสุข (ทีมหมอครอบครัว)กิจกรรม

ตาม Care plan
3. บริการดูแลที่บ้าน/ชุมชน ให้ค าแนะน าแก่ญาติหรือผู้ดูแล โดยผู้ช่วยผู้ดูแล 

Caregiver หรือเครือข่ายจิตอาสา
4. จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ (งบสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟ)ู
5. ประเมินผลการดูแลและปรับแผนการดูแล
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สาระส าคัญของประกาศกองทนุหลกัประกันสุขภาพฯทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑
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เนื้อหา 
ที่ก าหนด
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สรุป ประกาศฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

1. เป็นประกาศเพิ่มเติมใช้ใน “กรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ” เท่านั้น
2. เป็นประกาศเพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามข้อ 10 ได้ทันต่อสถานการณ์ 
3. ให้อ านาจประธานกรรมการกองทุนอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมได้ หากคณะกรรมการกองทุนไม่อาจอนุมัติ

ค่าใช้จ่ายตามข้อ 10 ได้ ในวงเงิน “จ านวนไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการ”
4. อ านาจการอนุมัติตามข้อ 10/1 จึงเทียบเท่ากับการอนุมัติตามข้อ 10 (อนุมัติได้ข้อ 10 (1) ถึง (5))
5. ให้รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนทราบ 
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สรุป กระบวนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

•หน่วยงาน องค์กร ด าเนินงาน ตาม
แผนงาน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ
•การเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
องค์กร ยึดตามระเบียบเบิก-จ่าย ที่
หน่วยงานถือปฏิบัติ
•เมื่อด าเนินงานเสร็จ ให้ส่งสรุปรายงาน
การใช้เงินและผลสรุปผลงาน 

•หน่วยงาน องค์กร ขอรับเงินตาม
แผนงาน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ
• อปท. ด าเนินการตาม
กระบวนการเบิกจ่ายเงิน
•หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน
องค์กร มารับเงิน 
•โอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน 
องค์กร

•หน่วยบริการ สถานบริการ
หน่วยงานสาธารณสุข องค์กร 
กลุ่มประชาชน หน่วยงานอื่น 
ศพส. ศูนย์เด็ก ศูนย์คนพิการ 
เสนอโครงการ
•คณะกรรมการหรือประธาน
พิจารณาอนุมัติโครงการ
•ฝ่ายเลขา แจ้งผู้เสนอโครงการ

ขั้นตอนที่ ๑ 
เสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๒
เบิกจ่ายเงนิ

ขั้นตอนที่ ๓
ด าเนินงาน สรุป ส่งรายงาน
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สรุปข้อสังเกตจากการตรวจ ของ สตง.

1. หลักการตรวจ ยึดตามระเบียบ คู่มือ หนังสือชี้แจงของ สปสช.
2. การตรวจที่กองทุนท้องถิ่น มีจุดส าคัญในการตรวจ

1) ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ
2) ค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นมาปฏิบัติหน้าที่ในกองทุน
3) เงินจาก สปสช.  เงินสมทบ
4) โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

• วัตถุประสงค์
• รายละเอียดการจ่าย
• ความซ้ าซ้อน

5) การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
• หลักฐานผู้มารับ
• หลักฐานการจ่าย ใบเสร็จ เอกสารการโอน
• การเบิกเงินตาม ข้อ ๑๐ (๔)

6) การใช้เงินของหน่วยรับเงิน รายละเอียดตาม
โครงการและระเบียบของหน่วยงานที่รับ

7) การรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
• เอกสารสรุปการเงิน
• เอกสารสรุปผลงาน
• การใช้เงินมีเงินเหลือหรือไม่

8) การรายงานและท าบัญชีของกองทุน
• ยึดโปรแกรมที่ส่วนกลางก าหนดเป็นหลักฐาน

ประกอบตรวจ



https://obt.nhso.go.th/obt/home



ขอบคุณครับ

2
8




