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กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่





4

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

“เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคล
ในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น    
ให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด
หลักเกณฑ์  เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้
ด าเนินงาน    และบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่  โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจาก 
“กองทุน”

กองทุนต่าง ๆ ภายใต้ สปสช.เพื่อการดูแลประชากรที่หลากหลาย 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

๗,๗๓๖ แห่ง

กองทุนฟื้นฟูจังหวัด
๔๙ แห่ง

กองทุนดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่

อยู่ในภาวะพึ่งพิง
๖,๐๐๓ แห่ง





เป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

“การสร้างหลักประกันให้กับคนทุกคนให้สามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพได้ตามความจ าเป็น และไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วย 
ด้วยบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ประชาชนและผู้ให้บริการมี
ความพึงพอใจ โดยค านึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน ”







สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๗

ความเป็นมา

…เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่โดย

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสมและ

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสนับสนุน

ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้

องค์กรดังกล่าว เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนฯ



กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หมายถึง กองทุน
หลักประกันสุขภาพ เพื่อ…การสร้างเสริมสุขภาพ   การป้องกันโรค การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
เชิงรุก  ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต…

ความหมาย

โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลเป็นเจ้าภาพหลักในการ
บริหารจัดการ



กองทุนต าบลสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานใดได้บ้าง?

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

หน่วยงาน
สาธารณสุข

กลุ่มหรือ
องค์กร

ประชาชน
หน่วยงาน

อืนๆ
หน่วย
บริการ

สถาน
บริการ

อบต./
เทศบาล



การสร้างเสริม
สุขภาพ

การป้องกันโรค

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

การรักษาพยาบาล

ปฐมภูมิเชิงรุก

องค์ประกอบของกิจกรรมและบริการด้านสาธารณสุข

กิจกรรม
สุขภาพ



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
•คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
โครงการ
•ฝ่ายเลขา แจ้งผู้เสนอโครงการ

ขั้นตอนที่ ๑ 
เสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๒
เบิกจ่ายเงนิ

ขั้นตอนที่ ๓
ด าเนินงาน สรุป ส่งรายงาน



กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น/พื้นที่

-------------------------------

คณะกรรมการกองทุน

ชุมชนมีส่วนร่วม
ใครท า
10(1) หน่วยบริการ/สถานบริการ
10(2) กลุ่มองค์กรปชช./หน่วยงานอื่น
10(3) ศด. +ศพอช.
10(4) งบบริหาร-ไม่เกิน15-20%ปีงบนั้น
10(5) งบโรคระบาด ภัยพิบัติ

กิจกรรม ท าอะไรได้บ้าง
• ส่งเสริม
• ป้องกัน
• ฟื้นฟู
• รักษาเชิงรุก

กลุ่มเป้าหมาย
• กลุ่มเป้าหมายทุกคน
• หญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด
• เด็กเล็ก/ก่อนวัยเรียน
• วัยเรียน/เยาวชน
• วัยท างาน
• กลุ่มเสี่ยง
• ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยโรคเรือ้รงั
• คนพิการ ทุพลภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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กองทุนฯท้องถิ่น
สนับสนุนการจัดบริการ LTC แก่หน่วย

จัดบริการ
สนับสนุนหน่วยงานตามข้อ 

10(1)-10(5)

เงิน LTC

สปสช.

อปท.

จ่ายตามวัตถุประสงค์และกิจ กรรม
ตามโครงการที่ คกก.กอง ทุนฯ

อนุมัติ เงินเหลือให้ส่งคืน

จ่ายตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมตามโครงการ 
และ CP ที่อนุกรรมการ กองทุนฯอนุมัติเงินเหลือ

ไม่ต้องคืนเพราะเหมาจ่าย

กลุ่มเป้าหมาย: คนไทยทุกสิทธิ ทุกกลุ่ม
อายุที่มีภาวะพึ่งพิง ADL≤ 11

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนคน
ไทยทุกกลุ่มวัยทุกสิทธิ

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

หน่วยงานรัฐ
วิธีรับ-จ่ายใช้
ระเบียบต้น

สังกัด

หน่วยเอกชน
วิธีรับ-จ่ายใช้

ตามที่หน่วยถือ
ปฏิบัติ

หน่วยบริการ
วิธีรับ-จ่ายใช้
ระเบียบต้น
สังกัด

สถานบริการ
วิธีรับ-จ่ายใช้
ระเบียบต้น
สังกัด

ศูนย์พัฒนาฯ
วิธีรับ-จ่ายใช้
ระเบียบต้น
สังกัด



ข้อ ๑๐ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่าย

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังต่อไปน้ี

(๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ 
สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข



(๒) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ



(๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ของศูนย์เด็กเล็ก
หรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน      
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์เด็กเล็ก
หรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการ
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 



(๔) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกัน
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ ๑๕ 
ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพิ่มตาม
ข้อ ๗ วรรคสอง อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ ๕ 
กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง 
ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็น
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 



(๕) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการ... 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้



กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนตาม (๑) (๓) และ
(๕) มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการจัดบริการสาธารณสุข
ให้กับบุคคล ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาสนับสนุนได้ในวงเงิน
ตามความจ าเป็น เว้นแต่กรณี (๒) ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุน 



ประกาศเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓



ประกาศเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓



ประกาศเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓



อปท ท าเอง

หน่วยบริการ องค์กร กลุ่มต่างๆ ฯลฯ





หน่วยงานฯ กลุ่มองค์กรต่างๆขอสนับสนุนโครงการอะไรจากกองทุนต าบลได้บ้าง
• กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก
• ปัญหาด้านสุขภาพในพ้ืนที่นั้นๆ เช่น ไข้เลือดออก วัณโรค เบาหวาน ความดัน อื่นๆ
• โรคเรื้อรัง  (เชิงรุกในชุมชน หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  คัดกรองตาต้อกระจก ลดภาวะโรคแทรกซ้อนจาก

เบาหวาน )
• ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เหล้า บุหรี่ สารเสพติด เป็นต้น
• ประเด็นปัญหาในพื้นที่ตามประเด็น พชอ. หรือ พชต. (อุบัติเหตุ ขยะ สิ่งแวดล้อมฯล)
• ผู้สูงอายุ
• กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง (พฤติกรรม อุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อม)
• อนามัยแม่และเด็ก เด็กเยาวชน ครอบครัว( โรงเรียนพ่อแม่ ท้องก่อนวันอันควร )
• กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง (พฤติกรรม อุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อม เด็กจมน้ า)
• นโยบายด้านสุขภาพที่ต้องท าหรือเป็นเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน
• งานอาชีวอนามัย
• ฯลฯ



ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 
๒๕๕๗ (ตามประกาศฯ ข้อ ๒)

การจัดบริการสาธารณสุข หมายถึง การจัดบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม 
และความต้องการในพื้นที่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
นายณรงค์ศักด์ิ  อังคะสุวพลา

ประธานคณะอนุกรรมการฯ

หน้า ๙๔



ที่ผ่านมาพบสิ่งขัดข้องอะไรบ้าง?...ในกองทุนท้องถิ่น

• กฎระเบียบไม่เอื้อ
• บุคคลากรที่ปฺฎิบัติงานที่กองทุนฯ
• หน่วยตรวจสอบทักท้วง
• ท าโครงการไม่ถูก
• กรรมการไม่รู้จะพิจารณาอย่างไร
• ผล......
•เงินเหลือในกองทุนมาก
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กระบวนการพิจารณาการสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนฯ

ประเภทที่ ๑๐(๑)
กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการ หรือ
สถานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่

ประเภทที่ ๑๐(๒)

กิจกรรมการสร้างเสริมสขุภาพโดย
ประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/
หน่วยงานอื่น
ประเภทที่๑๐( ๓)

กิจกรรมการสนับสนนุการดูแลเด็กเล็ก 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
ประเภทที่ ๑๐(๔)

กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/
พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ประเภทที่ ๐๐(๕)

กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพื้นที่

อนุกรรมการ/คณะท างาน(ถ้าม)ี

คณะกรรมการกองทุนพิจารณา

ผลการ
พิจารณา

เห็นชอบโดยใช้
งบจากแหล่งอื่น

น าเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณางบประมาณ

ของแหล่งทุนอื่น

ไม่
อนุมัติ

อนุมัติโดยใช้งบ
จากกองทุน

บันทึกแผนงาน
โครงการใน 

ระบบรายงาน

ท าบันทึกข้อตกลง
จัดท าบัญชี/

รายงาน/ติดตาม
ประเมินผล/ตรวจ

รับ  ผลการ
ด าเนินงาน

การเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุน

น ากลับไปแก้ไข/

ปรับปรุง/ยกเลิก

โครงการ



เงินกองทุนต าบลเอาไปท าอะไรได้บ้าง?
๑. สนับสนุนให้หน่วยบริการ สถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานสาธารณสุข ส าหรับ การ

จัดบริการสาธารณสุข (การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ 
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก) ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต

๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ๆ จัดกิจกรรมหรือจัด
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคในพื้นที่

๓. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรอืพัฒนากองทุนหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิน่หรือ
พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนในพ้ืนเที่ของ อบต./เทศบาลโดยเฉพาะ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ใน
พื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น



บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานสาธารณสุขกับกองทุนต าบล

•ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท. บริหารและด าเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
• เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนต าบล
• เป็นคณะกรรมการกองทุนต าบล
•จัดท าแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
• เป็นที่ปรึกษาในการจัดท าแผนกองทุนต าบล
•สนับสนุนให้บุคคลในพื้นที่จัดท าแผนงานโครงการ
•สนับสนุนและคืนข้อมูลดา้นสุขภาพให้กับ อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



หน่วยงานสาธารณสุขขอสนับสนุนโครงการอะไรจากกองทุนต าบล
• กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก
• ปัญหาด้านสุขภาพในพ้ืนที่นั้นๆ เช่น ไข้เลือดออก วัณโรค เบาหวาน ความดัน อื่นๆ
• โรคเรื้อรัง  (เชิงรุกในชุมชน หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  คัดกรองตาต้อกระจก ลดภาวะโรคแทรกซ้อนจาก

เบาหวาน )
• ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เหล้า บุหรี่ สารเสพติด เป็นต้น
• ประเด็นปัญหาในพื้นที่ตามประเด็น พชอ. หรือ พชต. (อุบัติเหตุ ขยะ สิ่งแวดล้อมฯล)
• ผู้สูงอายุ
• กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง (พฤติกรรม อุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อม)
• อนามัยแม่และเด็ก เด็กเยาวชน ครอบครัว( โรงเรียนพ่อแม่ ท้องก่อนวันอันควร )
• กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง (พฤติกรรม อุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อม เด็กจมน้ า)
• นโยบายด้านสุขภาพที่ต้องท าหรือเป็นเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน
• งานอาชีวอนามัย
• ฯลฯ



สิ่งที่ขอความร่วมมือในการด าเนินการปี 2564
•การแต่งตั้งและทบทวนคณะกรรมการกองทุนฯ
•การจัดท าแผนงาน/โครงการฯเพื่อใช้จ่ายงบประมาณกองทุนที่มีอยู่
•กองทุนที่เข้า ข้อ 23
•สิ้นปีงบประมาณ 2564 (กันยายน 2564)เงินในกองทุนฯเหลือไม่เกิน 20%
•การเตรียมจัดท าแผนงาน/โครงการฯเพื่อใช้จ่ายงบประมาณกองทุนฯ
ปีงบประมาณ 2564
•การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมกองทุน
•การติดตามสนับสนุนและประเมินกองทุนฯ
•การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC.)



ที่มาของแผนงานประจ าปีของกองทุน

นโยบายสุขภาพ
ประชาคม

แผนสุขภาพท้องถ่ิน

กลุ่มองค์กรภาคี

สภาพปัญหาในพื้นที่

เงินกองทุนใช้ภายใต้กรอบแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติ 

กรรมการพิจารณาสนับสนุนงานที่มาจาก



สิ่งที่ต้องหนุนเสริมการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล

➢การประชาสัมพันธ์กองทุนต าบล
➢ผู้บริหารให้ความส าคัญ (ภาคส่วนต่างๆ อปท./สธ./อื่นๆ)
➢การสมทบงบประมาณเข้ากองทุนฯ
➢การสร้างความร่วมมือ ความเป็นเจ้าของกองทุน
➢การจัดท าแผนสุขภาพชุมชน
➢การเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนต าบล




