ดาว์นโหลดด้านขวามือ

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ความก้าวหน้าการดาเนินงาน LTC ปี 2559-2561
ความก้าวหน้าการออก หรือปรับแก้ประกาศระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หรือสนับสนุนการดาเนินงาน LTC

3

ประกาศใช้เมื่อ 23 พ.ย.61

6

ประกาศคณะกรรมการ
กระจายอานาจ กาหนด
หน้าที่ ของ อปท.ด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

5

ประกาศคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ เรื่อง
หน้าที่ของหน่วยงานตาม
ประกาศสานักนายกฯ ลง
วันที่ 20 ก.ย. 2561

• อยู่ระหว่างการยกร่าง ของอนุขับเคลื่อนฯ
(อ.วิชัย เป็นประธาน)

1

ประกาศคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ เรื่อง การกาหนดสิทธิเพื่อ
การคุ้มครอง การส่งเสริมและการ
สนับสนุนผู้สูงอายุ ตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2561

ความก้าวหน้าการออก
หรือปรับแก้ประกาศ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หรือสนับสนุนการ
ดาเนินงาน LTC
4
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สมทบกองทุน

• ประกาศเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 61

2

ประกาศสานักนายกฯ เรื่องการ
กาหนดหน่วยงานผู้มีอานาจหน้าที่
รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการ
คุ้มครอง การส่งเสริมและการ
สนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ

• ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 61
7 หน่วยงาน ได้แก่ 1. กระทรวง พม.
2.กระทรวง ม.ท. 3.กระทรวงแรงงาน
4. กระทรวง ศธ. 5. กระทรวง สธ.
6. สปสช. 7. อปท

•

3

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ.2561

มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 ต.ค.
61 กรมส่งเสริมฯทาหนังสือแจ้ง
ลงวันที่ 10 ต.ค.61

• รมว. มหาดไทยลงนามเห็นชอบให้มีการออกประกาศ 8 ธ.ค. 60
• เข้าประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย เดือน มิ.ย.61
• สปสช. ร่วมชี้แจง 19 ก.ย.61 มติ คกก.ฯ ผ่าน กาลังส่งคืนให้ สถ. เสนอลงนาม

๑. จากข้อเสนอของคณะอนุกรรมการตรวจสอบที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

เหตุผลในการปรับประกาศฯ
๓. ข้ อหารื อในการด าเนิน ตามประกาศฯ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีจานวนมาก ประกอบกับ
ข้ อ สั ง เกตจาก สตง. ที่ ต รวจสอบกองทุ น
ทาให้ อปท.ไม่กล้าใช้จ่ายเงินและประกาศฯ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบั บ ที่ ๒) เพื่ อด าเนิ นงาน
LTC ยากต่อการทาความเข้าใจ

แห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑) ให้มีคณะทางานเพื่อจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขการทางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ ร่ ว มกั บ อปท. ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เนื่ อ งจากมี เ งิ น คงเหลื อ มาก
มีการใช้จ่ายเงินน้อย สืบเนื่องจากวิธีการจ่ายเงิน กฎ ระเบียบในการจ่ายเงิน ของกองทุนในปัจจุบันไม่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน
๒) ให้ สปสช. จัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขการทางานใหม่ เพื่อแก้ไขระเบียบในการจ่ายของ
กองทุน และแนวทางการจ่ายเงินออกจากกองทุน ซึ่งในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขกองทุน
ที่มีเงินเหลือจานวนมาก
มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑) เห็นชอบรายงานการตรวจสอบของคณะอนุกรรมตรวจสอบ
๒) มอบ สปสช. รับข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๒. จากข้อเสนอรับฟังความคิดเห็นทัว่ ไป ด้านที่ ๕ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจาปี ๒๕๕๘ , ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ มีข้อเสนอให้แก้ประกาศฯ ดังนี้
๑) องค์ประกอบ/อานาจหน้าที่/วาระกรรมการ (คณะกรรมการกองทุน) ๒) การสมทบงบประมาณ
๓) การบริหารเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ๔) การบริหารจัดการเงินที่เหลือกรณียุบเลิกกองทุนฯ
๕) แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ การรายงาน และการจัดทาบัญชี

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพ ปี 2561
ประกาศจานวน 26 ข้ อ

เอกสารแนบท้ ายประกาศ

หมวดที่ 1 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน
การจ่ ายเงิน การจัดทาบัญชีและรายงาน
หมวดที่ 2 การกากับติดตามเงินกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพ
หมวดที่ 3 ค่ าตอบแทนการประชุ ม ค่ าใช้ จ่ายในการ
เดินทาง และค่ าใช้ จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้ าที่

3 หมวด 8 ข้ อ

หมวดที่ 1 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ ายเงิน การจัดทา
บัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
ข้ อ 1 การรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุน
ข้ อ 2 การจ่ ายเงินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
ข้ อ 3 การจัดทาบัญชี และรายงานของกองทุน
หมวดที่ 2 การกากับติดตามเงินกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพ

ข้ อ 4 กรณีหน่ วยงานรัฐ
ข้ อ 5 กรณีกลุ่มหรื อองค์ กรประชาชน

หมวดที่ 3 ค่ าตอบแทนการประชุ ม ค่ าใช้ จ่ายในการ
เดินทาง และค่ าใช้ จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้ าที่

ข้ อ 6 เงินกองทุนฯ ให้ จ่ายเป็ นค่ าตอบแทนการประชุ ม (อัตราการจ่ าย)
ข้ อ 7 เงินกองทุนฯ ให้ จ่ายเป็ นค่ าตอบแทนการประชุ ม (เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น)
ข้ อ 8 เงินกองทุนฯ ให้ จ่ายเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ

ข้ อ ๑
ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพือ่ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพือ่ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ปร ับให้ตรงตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ จาก “กองทุน เป็ น ระบบ”

ข้ อ ๒
ประกาศนีใ้ ห้ ใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป เว้ นแต่
ข้ อ ๘ ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็ นต้ นไป
่
ข้อ ๘ ว่าด้วยเรืองการสมทบประมาณของ
อปท.
่ ดาเนิ นการตงงบฯ
้ั
ซึงได้
ก่อนประกาศจะบังคับใช้
ดังนั้นจึงให้ อปท.เริ่มใช้ เกณฑ์ ใหม่ ต้งั แต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็ นต้ นไป

ข้ อ ๓
ให้ ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เรื่ อง การกาหนด
หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินงานและบริ หาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้ องถิน่ หรื อพืน้ ที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เรื่ อง การกาหนด
หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินงานและบริ หาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้ องถิ่นหรื อพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙
(๓) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เรื่ อง การกาหนด
หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินงานและบริ หาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้ องถิ่นหรื อพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ (แยก กทม.ออกจากประกาศ ๕๗)

ข้ อ ๔
“สถานบริการ” หมายความว่ า สถานบริการตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักประกั น
สุ ขภาพแห่ งชาติ
“สถานบริ การ” หมายความว่ า สถานบริ การสาธารณสุ ขของรั ฐ ของเอกชน
และของสภากาชาดไทย หน่ วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่ างๆและ
สถานบริ การสาธารณสุ ขอื่ นที่คณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
กาหนดเพิม่ เติม
“หน่ วยบริการ” หมายความว่ า หน่ วยบริการตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักประกัน
สุ ขภาพแห่ งชาติ
“หน่ ว ยบริ ก าร” หมายความว่ า สถานบริ ก ารที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ ต าม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ปร ับให้ตรงตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้ อ ๔
“หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ด้ า นการ
สาธารณสุ ขโดยตรงแต่ มิได้ เป็ นสถานบริการหรื อหน่ วยบริการ
“หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ด้ า นการ
สาธารณสุ ข โดยตรง แต่ มิ ไ ด้ เ ป็ นสถานบริ ก ารหรื อ หน่ วยบริ ก าร เช่ น
ส านั ก งานสาธารณสุ ขอ าเภอ กองสาธารณสุ ขและสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ วน
สาธารณสุ ข เป็ นต้ น
ยกเลิกการแสดงตัวอย่าง เนื่ องจากมีการตีความแคบ
ซึ่งต่ อไปนี้ หน่ วยงานสาธารณสุ ข ให้ ดูตามภารกิจของหน่ วยงานเป็ นหลัก และการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม ให้ เสนอโดยหน่ วยงาน ส่ วนจะดาเนินการได้ แค่ ไหน (สร้ าง
เสริม ป้ องกัน ฟื้ นฟู รักษา ปฐมภูมิเชิงรุก) ให้ ดูตามภารกิจของหน่ วยงานนั้นๆ

ข้ อ ๔
“ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ” หมายความว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค ะแนนประเมิ น
ความสามารถในการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น ตามดั ช นี บ าร์ เธลเอดี แ อล
(Barthel ADL index) เท่ ากับหรื อน้ อยกว่ าสิ บเอ็ดคะแนนหรื อตามเกณฑ์
การประเมินที่สานักงานกาหนด

“ผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึง่ พิง” หมายความว่ า ผู้สูงอายุหรื อบุคคลอื่นๆ ที่มีคะแนน
ประเมินความสามารถในการดาเนินชี วิตประจาวันตามดัชนีบาร์ เธลเอดีแอล
(Barthel ADL index) เท่ ากับหรื อน้ อยกว่ า ๑๑ คะแนน ซึ่งแบ่ งออกเป็ น ๔
กลุ่ ม และมี สิ ทธิ ไ ด้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ขตามชุ ดสิ ทธิ ป ระโยชน์ ใน
เอกสารแนบท้ าย
่
ตัดคาออก เพือให้
สอความหมายช
ื่
ัดเจน

ข้ อ ๔
“การบริการสาธารณสุ ขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” หมายความว่ า การ
บริ การดูแลระยะยาวด้ านสาธารณสุ ขสาหรั บผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้าน
หรื อชุ มชน โดยศูนย์ พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุในชุ มชน หน่ วยบริการ หรื อ
สถานบริการ
“การบริ การดูแลระยะยาวด้ านสาธารณสุ ขสาหรั บผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”
หมายความว่ า การบริ การตามชุ ดสิ ทธิประโยชน์ ในเอกสารแนบท้ าย ที่เป็ น
การให้ บริ การ ณ ครัวเรื อน หรื อที่ศูนย์ พัฒนาคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุในชุ มชน
หรื อ ที่ ห น่ ว ยบริ ก าร หรื อ ที่ ส ถานบริ ก าร ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารดู แ ลระยะยาวด้ า น
สาธารณสุ ขสาหรั บผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยบุคลากรสาธารณสุ ขหรื อผู้
ช่ วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึง่ พิง
ปร ับคาให้สอความหมายช
ื่
ัดเจน

ข้ อ ๔
“ศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน” หมายความว่ า ศู น ย์ ซึ่ ง
ดาเนินงานเกีย่ วกับการพัฒนาและฟื้ นฟูคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุหรื อคนพิการใน
ชุ มชน
“ศู นย์ พัฒนาคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุในชุ มชน” หมายความว่ า ศู นย์ พัฒนาและ
ฟื้ นฟูคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรื อศู นย์ ที่มีชื่ออย่ างอื่นตามข้ อ ๗
(๓) ซึ่ งจัดตั้งขึ้นโดยองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น หรื อที่คณะอนุ กรรมการ
ตามข้ อ ๘/๑ เห็นชอบ

ปร ับคาให้สอความหมายช
ื่
ัดเจน โดยเป็ นไปตาม
่ านักงานกาหนด ปั จจุบน
หลักเกณฑ ์ทีส
ั ยึดตามประกาศ
่
สปสช. เรืองหลั
กเกณฑ ์การสนับสนุ นศูนย ์ฯ (๒ มี.ค.๖๐)

ข้ อ ๔
“ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” (Caregiver) หมายความว่ า
บุคคลที่ผ่านการอบรมตามหลักสู ตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ที่สานักงานกาหนด
“ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” (Care giver) หมายความว่ า
บุคคลทีผ่ ่ านการอบรมตามหลักสู ตรทีค่ ณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแล
ระยะยาวสาหรั บผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรื อคณะอนุ กรรมการอื่นภายใต้
คณะกรรมการหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ หรื อ ส านั ก งานหลัก ประกั น
สุ ขภาพแห่ งชาติ เห็นชอบ

ปร ับคาให้สอความหมายช
ื่
ัดเจน โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ ์
่ านักงานกาหนด ปั จจุบน
่
ทีส
ั ยึดตามประกาศ สปสช. เรือง
หลักสู ตร และคุณสมบัต ิ CG (๒๗ ก.ค.๕๙)

ข้ อ ๔
“สานักงาน” หมายความว่ า สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
คงเดิม

ข้ อ ๖
ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ เป็ นผู้ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลัก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ โดยให้ มี ก องทุ น หลัก ประกั น
สุ ขภาพที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริมการจัดบริการสาธารณสุ ขของ
หน่ วยบริการ สถานบริการ หน่ วยงานสาธารณสุ ข หน่ วยงานอื่น องค์ กรหรื อกลุ่ม
ประชาชน เพื่ อให้ บุคคลสามารถเข้ าถึงบริ การสาธารณสุ ขได้ อย่ างทั่วถึงและมี
ประสิ ทธิภาพมากขึน้ โดยส่ งเสริมกระบวนการมีส่วนร่ วมตามความพร้ อม ความ
เหมาะสม และความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ใน
ประกาศนีแ้ ละมติคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ

่
ปร ับจากประกาศฯ ๕๗ เพือให้
กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู ส
้ ู งอายุ
่ ความเสียง
่ และ
กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู ป
้ ระกอบอาชีพทีมี
้ ังทีอยู
่ ่ในพืนที
้ มาเป็
่
่
กลุ่มผู ป
้ ่ วยโรคเรือร
น เพือให้
บุคคล
(ลดการตีความตามตัวหนังสือ)

ข้ อ ๗
เงินหรื อทรัพย์ สินในกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ประกอบด้ วย
(๑) เงินทีไ่ ด้ รับจัดสรรแต่ ละปี จากกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
(๒) เงินสมทบจากองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(๓) รายได้ อื่น ๆ หรื อทรัพย์ สินทีไ่ ด้ รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
นอกจากเงินที่ได้ รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติตาม (๑)
แล้ ว ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นที่มีความพร้ อม ความเหมาะสม ซึ่ งได้ แสดงความ
จานงเข้ าร่ วมและสานั กงานเห็ นชอบ ได้ รับเงินเพิ่มจากกองทุ นหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ ง ชาติ ใ นส่ วนค่ า บริ ก ารสาธารณสุ ข ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง โดยองค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ไม่ ต้ อ งสมทบเงิ น หรื อ ค่ า บริ ก ารอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ
หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติกาหนด
วรรคหนึ่ ง คือ (๑) – (๓) ดาเนิ นงานกองทุนฯ อย่างเดียว
่ ร ับเพิมเมื
่
่ าเนิ นงาน LTC และเงิน
วรรคสอง คือ เงินทีได้
อด
ก้อนนี ้ อปท.ไม่ตอ
้ งสมทบ

ข้ อ ๑๐
(๓) เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริมการจัดบริการสาธารณสุ ขของศูนย์ พฒ
ั นาเด็ก
เล็กหรื อศู นย์ ที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุ มชน
ศู นย์ พัฒนาคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุในชุ มชน หรื อหน่ วยงานที่รับผิดชอบศู นย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก หรื อ ศู น ย์ ที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและดู แ ล
เด็กเล็กในชุ มชน หรื อการพัฒนาและฟื้ นฟูคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุหรื อคนพิการ
ในชุ มชน
่
ยกเลิก ไม่น้อยกว่าร ้อยละ ๑๕ ทีเคยก
าหนดไว้ในประกาศฯ ๕๗
โดยมุ่งเน้นในการดูแลเด็กเล็ก ผู ส
้ ู งอายุ และคนพิการ
นอกเหนื อจากศูนย ์ฯจะดาเนิ นการเองแล้ว หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ศูนย ์ฯ ก็สามารถดาเนิ นการแทนได้

ข้ อ ๑๐
(๔) เพื่อสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในการบริหารหรื อพัฒนากองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
ให้ มีประสิ ทธิภาพ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ไม่ เกินร้ อยละ ๑๕ ของเงิน
รายรั บ ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ขภาพตามข้ อ ๗ วรรคหนึ่ ง ในแต่ ละ
ปี งบประมาณนั้น หากองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นใดได้ รับเงินเพิม่
ตามข้ อ ๗ วรรคสอง อาจสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติมได้ อกี ไม่ เกินร้ อยละ ๕ กรณีที่
มีความจาเป็ นต้ องใช้ จ่ายเพื่อจัดหาครุ ภัณฑ์ ที่เกีย่ วข้ องโดยตรง ให้ สนับสนุนได้ ใน
วงเงิ น ตามความจ าเป็ น และครุ ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด หาได้ ใ ห้ เ ป็ นทรั พ ย์ สิ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นนั้น
เป็ นงบสาหร ับบริหารกองทุน หากดาเนิ นการกองทุนตาบลอย่างเดียว ใช้ได้
่
ไม่เกิน ร ้อยละ ๑๕ หากดาเนิ นการ LTC ด้วย ถ้า ร ้อยละ ๑๕ ไม่พอให้เพิมได้
อก
ี
้
ไม่เกิน ร ้อยละ ๕ หากมีความจาเป็ นจะซือครุ
ภณ
ั ฑ ์ ให้ซอตามความจ
ื้
าเป็ น
้ *เงิน LTC ไม่นำมำคิดรวม*
โดยไม่กาหนดราคาต่อ หน่ วย/ชิน

ข้ อ ๑๑
กรณีผู้ที่มีภาวะพึง่ พิงนอกเหนื อจากวรรคหนึ่ง ให้ ใช้ จ่ายจากเงินกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพตามข้ อ ๗ วรรคหนึ่ง และใช้ ชุดสิ ทธิประโยชน์ การบริการด้ าน
สาธารณสุ ขสาหรั บผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมาเทียบเคียงโดยอนุ โลม ทั้งนี้ ตาม
โครงการทีค่ ณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
่
วรรคสอง เขียนเพือให้
ผูท
้ มี
ี่ ภาวะพึง่ (ผู ส
้ ู งอายุสท
ิ ธิอน,
ื่ ผู ท
้ มี
ี่ ADL เท่ากับหรือ
น้อยกว่า 11 ได้ร ับการดู แลแบบ LTC โดยใช้ชด
ุ สิทธิประโยชน์แบบ LTC ก็ได้
แต่ให้ใช้เงินจากกองทุนตาบล โดยกำรอนุมต
ั ิ ของคณะกรรมกำรกองทุน
*หมายเหตุ เงิ น กองทุ น ต าบล อนุ มัต โิ ดยคณะกรรมการกองทุ น ต าบล
เงิน LTC อนุ มต
ั โิ ดย คณะอนุ กรรมการฯ LTC

อำนำจกำรอนุมตั ิ พิจำรณำตำมแหล่งเงิน

ข้ อ ๑๓
ให้ กรรมการตามข้ อ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยู่ใน
ตาแหน่ งคราวละสี่ ปี นับแต่ วนั ทีอ่ อกคาสั่ งแต่ งตั้ง
เมื่ อครบกาหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ ว หากยังมิได้ มีการคั ดเลือก
กรรมการขึ้นใหม่ ให้ กรรมการซึ่ งพ้ นจากตาแหน่ งอยู่ในตาแหน่ งเพื่อปฏิบัติ
หน้ าที่ต่อไป จนกว่ ากรรมการซึ่งได้ รับการคัดเลือกขึน้ ใหม่ เข้ ารั บหน้ าที่ แต่
ต้ องไม่ เกินเก้าสิ บวัน นับแต่ วนั ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ ง

ข้ อ ๑๔
กรรมการตามข้ อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) นอกจากการพ้ น
จากตาแหน่ งตามวาระแล้ ว ให้ พ้นจากตาแหน่ ง ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ย้ายไปดารงตาแหน่ งหรื อไปประกอบอาชีพในท้ องถิ่นหรื อพืน้ ที่อื่น
(๔) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
(๕) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๖) ได้ รับ โทษจ าคุ กโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จ าคุ ก เว้ นแต่ โทษสาหรั บความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๗) พ้ น จากความเป็ นสมาชิ ก ภาพของสภาองค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น อาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน ผู้แทนศู นย์ ประสานงานหลักประกันสุ ขภาพประชาชน หรื อ
หน่ วยรับเรื่ องร้ องเรียนอิสระในท้ องถิ่น
(๘) ขาดประชุ มสามครั้ งติดต่ อกันโดยไม่ มีเหตุอันสมควร (แนะนาให้ ทาหนังสื อตอบรั บ
การประชุ ม)

ข้ อ ๑๕
การประชุ มคณะกรรมการกองทุนต้ องมีกรรมการมาประชุ มไม่ น้อย
กว่ ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ ประชุ ม
ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุ ม ถ้ าประธานกรรมการ
ไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ก รรมการที่ ม าประชุ ม เลื อ ก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุ ม
เหตุผลของการยกเลิกตาแหน่ งรองประธานกรรมการ
่
เนื่องจากปร ับมาใช้กติกาทัวไปในการประชุ
ม

ข้ อ ๑๘
ให้ คณะกรรมการกองทุนแต่ งตั้งคณะอนุกรรมการชุ ดหนึ่งชื่ อ“คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง” ประกอบด้ วย
(๑) ผู้บริหารสู งสุ ดขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นหรื อผู้บริหารอื่น เป็ นประธานอนุกรรมการ
ทีผ่ ้ บู ริหารสู งสุ ดขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นมอบหมาย
(๒) ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ จานวนสองคน เป็ นอนุกรรมการ
(๓) หัวหน้ าหน่ วยบริการประจาทีจ่ ัดบริการสาธารณสุ ขในท้ องถิ่น เป็ นอนุกรรมการ
หรื อผู้แทน (เช่ น โรงพยาบาลอาเภอ)
(๔) สาธารณสุ ขอาเภอหรื อผู้แทน
เป็ นอนุกรรมการ

่ าเนิ นงาน LTC จะต้องตังคณะอนุ
้
กองทุนทีด
ฯ LTC
เพราะจะต้องเป็ นผู อ
้ นุ มต
ั โิ ครงการ LTC โดยในประกาศ
้ั เท่านี ้ ไม่เหมือนประกาศฯ ๕๙
ฯ ๖๑ กาหนดให้ตงได้
่ คาว่าอย่างน้อย
ทีใช้

ข้ อ ๑๘
(๕) หัวหน้ าหน่ วยบริการปฐมภูมิทจี่ ัดบริการสาธารณสุ ข
ในท้ องถิ่น (เช่ น รพ.สต.)
(๖) ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้ านสาธารณสุ ข
(๗) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง
(๘) ปลัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(๙) เจ้ าหน้ าทีอ่ ื่นทีผ่ ู้บริหารสู งสุ ด
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นมอบหมาย

เป็ นอนุกรรมการ
เป็ นอนุกรรมการ
เป็ นอนุกรรมการ
เป็ นอนุกรรมการ
และเลขานุการ
เป็ นอนุกรรมการของ
และผู้ช่วยเลขานุการ

ข้ อ ๑๙
คณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น การจั ด บริ ก ารดู แ ลระยะยาวส าหรั บ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีอานาจหน้ าที่ พิจารณาอนุ มัติโครงการ แผนการ
ดูแลรายบุคคล รวมถึงค่ าใช้ จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลสาหรับผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง ของศู นย์ พัฒนาคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุในชุ มชน หน่ วยบริ การ
หรื อสถานบริการ
ศู นย์ พัฒนาคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุในชุ มชน ตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ ที่สานักงานกาหนด
่ านักงานกาหนด
ศูนย ์พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ผู ส
้ ู งอายุในชุมชน ทีส
่
ปั จจุบน
ั ยึดตามประกาศ สปสช. เรืองหลั
กเกณฑ ์การสนับสนุ นศูนย ์ฯ
(๒ มี.ค.๖๐)

ข้ อ ๒๐
การประชุ มของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะ
ยาวส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง คณะอนุ ก รรมการ คณะท างาน
ทีค่ ณะกรรมการกองทุนแต่ งตั้ง ให้ นาข้ อ ๑๕ มาบังคับใช้ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมี
กรรมการมาป ระชุ มไม่ น้ อยกว่ า กึ่ งหนึ่ งขอ ง
้
จานวนกรรมการทังหมด
จึงจะเป็ นองค ์ประชุม

ข้ อ ๒๑
ให้ กรรมการ ที่ปรึ กษา อนุกรรมการ และคณะทางาน ได้ รับค่ าตอบแทนในการประชุ ม
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง และค่ าใช้ จ่ายอื่น
ให้ บุคคลภายนอก และเจ้ าหน้ าที่หรื อลูกจ้ างขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นที่รับการ
แต่ งตั้งให้ ปฏิบัติหน้ าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและบริ หารจัดการระบบหลัก ประกันสุ ขภาพ ที่
เข้ าร่ วมประชุ ม มีสิทธิได้ รับค่ าตอบแทนในการประชุ ม ทั้งนี้ ต้ องไม่ เกินวงเงินของข้ อ ๑๐ (๔)
ค่ าใช้ จ่ายตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสองให้ เป็ นไปตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ าย
ประกาศนี้

่
วรรคสอง ในประกาศฯ ๖๑ กาหนดเพิมเติ
มให้
ได้ร ับค่าตอบแทนในการประชุม
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑

ข้ อ ๒๔
ใ ห้ เ งิ น ก อ ง ทุ น ห ลัก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น
คณะอนุ กรรมการ คณะทางาน แนวทางปฏิบัติ และการดาเนิ นงานต่ าง ๆ ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เรื่ อง การกาหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพในระดับท้ องถิ่นหรื อพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ ไขเพิม่ เติม
เป็ นเงินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ เป็ นคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ
คณะทางาน เป็ นแนวทางปฏิบตั ิและการดาเนินงานต่ อเนื่องตามประกาศนี้
ให้ กรรมการกองทุน อนุกรรมการ และคณะทางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ใน
ตาแหน่ งต่ อไปได้ ไม่ เกินเก้ าสิ บวันนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้ บั งคับ และให้ องค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งกรรมการตามข้ อ ๑๒ ต่ อไป

บทส่งประกาศเดิม และการร ักษาการของ
กรรมการ อนุ กรรมการ และคณะทางาน

ข้ อ ๒๕
การดาเนินงานใดตามประกาศนี้ หากยังไม่ มี กฎ ระเบียบ ประกาศ
หรื อหลักเกณฑ์ ที่จะกาหนดขึ้นตามประกาศนี้ ให้ ใช้ กฎ ระเบีย บ ประกาศ
หรื อหลักเกณฑ์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นบังคับใช้ โดยอนุโลม
การใช้ระเบียบ อปท. จะใช้ในกรณี ท ี่ ประกาศนี ้
ยังไม่ได้กาหนด
่ ใช่การกาหนดในเรืองที
่
่
ซึงไม่
ประกาศ
ไม่ม ี

ข้ อ ๒๖
ให้ เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เป็ นผู้รักษาการ
ตามประกาศนี้ และให้ มีอานาจวินิจฉั ยชี้ขาดปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้

้
ท่องจาให้ขนใจ
ึ

่ าวลือ โดยไม่มห
ี ลักฐานเชิงประจักษ ์
อย่าเชือข่
่ ดจากการดาเนิ นงานตามประกาศนี ้
หากมีปัญหาทีเกิ
่ านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ให้ทาหนังสือหารือมาทีส

เท่ำนัน้

เอกสารหมายเลข ๑
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
่ หลักเกณฑ ์เพือสนั
่
เรือง
บสนุ นให้องค ์กรปกครอง
่ าเนิ นงานและบริหารจัดการระบบ
ส่วนท้องถินด
่
้ ่
หลักประก ันสุขภาพในระด ับท้องถินหรื
อพืนที
พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด ๑
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ ายเงิน การจัดทาบัญชี
และรายงานของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ

๑. การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
๑.๑ บรรดาเงิ น รายรั บ เข้ า กองทุ น หลัก ประกัน สุ ข ภาพตามข้ อ ๗
วรรคหนึ่ ง ให้ น าส่ งเข้ า บั ญ ชี ก องทุ น หลัก ประกัน สุ ข ภาพ ที่เ ปิ ดบั ญ ชี กับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ โดยใช้ ชื่อบัญชี ว่า “กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ...(ระบุชื่อองค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น)”
ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นที่ได้ รับเงินตามข้ อ ๗ วรรคสอง เปิ ด
บัญชีกบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ประเภทบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ โดยใช้ ชื่อบัญชี ว่า “กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ...(ระบุชื่อองค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น ) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” แยกออกจาก
บัญชีกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตามวรรคหนึ่ง
วรรคหนึ่ ง บัญชีเงินกองทุนตาบล
วรรคสอง บัญชีเงิน LTC

๑. การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
กรณีที่มีความจาเป็ นไม่ อาจเปิ ดบัญชี กับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ ให้ เปิ ดบัญชี กับธนาคาร
ของรัฐอื่นได้ โดยให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงระหว่ างองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
กับสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
ทั้งนี้ บัญชี กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ที่ได้ เปิ ดบัญชี ไว้ แล้ วก่ อน
ประกาศนี้ใช้ บังคับ ให้ ถือว่ าเป็ นบัญชี เงินฝากตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
แล้วแต่ กรณี
่
่
่ ด
วรรคสาม เพิมเติ
มเข้ามาเพือรองร
ับกองทุนทีเปิ
่
บัญชีธนาคารอืนไปแล้
ว ไม่ได้ให้ไปเปิ ดใหม่
วรรคสี่ บทส่งบัญชีเดิมให้ใช้ตอ
่ เนื่องได้ไม่ตอ
้ งไป
เปิ ดใหม่

๒. การจ่ ายเงินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
๒.๒ วิธีการจ่ ายเงินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ให้ จ่ายได้ ดังต่ อไปนี้
๒.๒.๑ จ่ ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมหรื อตั๋วแลกเงินหรื อธนาณัติ
๒.๒.๒ จ่ ายทางธนาคาร
๒.๒.๓ จ่ ายทางอื่นตามทีค่ ณะกรรมการกองทุนกาหนด
่ าหนดมา จะครอบคลุมการจ่ายเงินได้ทุก
จากทีก
วิธ ี ยกเว้นการจ่าย “เงินสด”
่ ดคือ หลักฐานในการจ่ายเงิน
สาคัญทีสุ

๒. การจ่ ายเงินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
๒.๓ ให้ ผู้บริ หารสู งสุ ด ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น หรื อรอง
ผู้บริ หารสู ง สุ ด ที่ผู้ บริ หารสู ง สุ ดมอบหมายหรื อปลัดองค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่นคนใดคนหนึ่ง ลงนามร่ วมกับพนักงานส่ วนท้ องถิ่น คนใดคนหนึ่งที่
ผู้บริหารสู งสุ ดมอบหมายไว้ จานวนสองคน รวมเป็ นผู้ลงนามสองคน เป็ นผู้
เบิกเงินจากบัญชี กองทุนหลักประกันสุ ขภาพตามโครงการหรื อกิจกรรมที่
ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหรื อคณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึง่ พิง แล้ วแต่ กรณี

ไม่ ว่าจะเป็ นเงินบัญชีเงินกองทุนตาบล หรื อ บัญชีเงิน LTC
ให้ ใช้ ผู้ลงนามเบิกเงินชุดเดียวกัน
โดยประกาศนี้ เพิม่ เติมรองผู้บริหารสู งสุ ดที่ผู้บริหารสู งสุ ดมอบหมาย เข้ ามาอีก ๑ คน
ก็จะกลายมาเป็ น ฝั่งละ ๓ ต่ อ ๒ แต่ เวลาลงนามให้ ใช้ ฝั่งละ ๑ คน

EX
ผู้มอี านาจลงนามเบิกเงินกองทุน
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
1. นายก
1. พนักงานที่นายกมอบหมาย คนที่ 1
2. รองนายกทีน่ ายกมอบหมาย
2. พนักงานที่นายกมอบหมาย คนที่ 2
3. ปลัด อปท.
ลงนามในเช็คเบิกจ่ าย
กลุ่มที่ 1 จานวน 1 คน
กลุ่มที่ 2 จานวน 1 คน

รวม 2 คน
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๒. การจ่ ายเงินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
๒.๖ การจ่ ายเงินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ต้ องมีหลักฐานการจ่ าย
เป็ นใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใบส าคั ญ รั บ เงิ น ตามแบบที่ ส านั ก งานก าหนด หรื อ
หลั ก ฐานการน าเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น หรื อ
หลักฐานการรับเงินอย่ างอื่น ตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด เก็บไว้ เพื่อ
การตรวจสอบ
่ ดคือ หลักฐานในการจ่ายเงิน
สาค ัญทีสุ

๓. การจัดทาบัญชีและรายงานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
๓.๑ การบันทึกบัญชี ให้ บันทึกตามรูปแบบทีส่ านักงานกาหนด
๓.๒ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ใ ห้ ถื อ ตามปี งบประมาณ กรณี อ งค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ เ ข้ า ร่ วมด าเนิ น งานและบริ ห ารจั ด การระบ บ
หลักประกันสุ ขภาพในระดับท้ องถิ่นหรื อพื้นที่ ระหว่ างรอบระยะเวลาบัญชี
ให้ เริ่ มระบบบัญชี ณ วันที่ไ ด้ รับเงิน เป็ นครั้ ง แรกจากกองทุ น หลักประกัน
สุ ขภาพแห่ งชาติ หรื อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
๓.๑ สปสช. กาหนดให้บน
ั ทึกบัญชี ในโปรแกรมอิเลกทรอนิ ค
LTC โปรแกรม LTC

๓. การจัดทาบัญชีและรายงานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
๓.๓ ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นจัดทารายงานผลการดาเนิ นงาน
รายงานการรั บเงิน การจ่ ายเงิน และเงินคงเหลื อด้ วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์
สารสนเทศหรื อระบบอื่น และจั ดส่ งรายงานผลการดาเนินงาน รายงานการ
รับเงิน การจ่ ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพทีผ่ ่ าน
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกองทุ น แล้ ว ให้ ส านั ก งานหลัก ประกัน
สุ ขภาพแห่ งชาติเขต ทุกไตรมาส โดยให้ จัดส่ งภายในสามสิ บวันนับจากวัน
สิ้นไตรมาส ตามรูปแบบทีส่ านักงานกาหนด
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นจัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน รายงานการรั บเงิน การจ่ ายเงิน และเงินคงเหลื อ
ของกองทุนหลักประกัน สุ ขภาพ ที่ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนแล้ว เก็บไว้ เพื่อการตรวจสอบ
้
จัดทา/ส่ง ด้วยโปรแกรมทังหมด

หมวด ๒
การกากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ

๔. กรณีหน่ วยบริการ สถานบริการ หน่ วยงานสาธารณสุ ข และหน่ วยงาน
๔.๑ เมื่ อได้ รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ให้ นาไปใช้ จ่าย
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น หลัก ประกัน สุ ข ภาพ ภายใต้ โ ครงการ หรื อ
กิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ทั้งนี้ การรั บเงิน การเก็บรั กษาเงิน
การจ่ ายเงิน ให้ เป็ นไปตามระเบียบทีห่ น่ วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ
๔.๒ เก็บหลักฐานการจ่ ายเงินจากบัญชีไว้ เพื่อการตรวจสอบ
้ ใน
หน่ วยงานต่างๆ ให้ใช้ระเบียบหน่ วยงานนันๆ
การร ับเงิน เก็บร ักษาเงิน จ่ายเงิน

๔. กรณีหน่ วยบริการ สถานบริการ หน่ วยงานสาธารณสุ ข และหน่ วยงาน
๔.๓ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้ จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และรายงานการจ่ ายเงิน ตามโครงการ
หรื อกิจกรรมที่ได้ รับอนุ มัติ ส่ งให้ กองทุนหลักประกันสุ ขภาพเพื่ อให้ คณะกรรมการกองทุ นทราบและให้
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเก็บไว้ เพื่อการตรวจสอบ
๔.๔ กรณีที่มีเงินเหลือจากการดาเนินงาน ให้ นาเงินที่เหลือส่ งคืนกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ เว้ น
แต่ เงินสนับสนุ นและส่ งเสริ มการจัดบริ การดูแลระยะยาวด้ านสาธารณสุ ขสาหรั บผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
หากดาเนินการตามโครงการและแผนการดูแลรายบุคคลแล้ ว ให้ ถือเป็ นทรัพย์สินของหน่ วยงาน
่ นโครงการเป็
้
่ าคัญ มีผลผู กพันตามข้อตกลง
การส่งรายงานเมือสิ
นสิงส
้
เงินทีร่ ับกองทุนตาบล หากสินโครงการแล้
วเหลือ ต้องส่งคืน
เงิน LTC หากดู แลครบตาม Care Plan แล้ว ไม่ต้องส่งคืน

และให้ตกเป็ นทรัพย์สินของหน่ วยงำนนัน้ ๆ เอำไปใช้อย่ำงไร ก็แล้วแต่ระเบียบ

หน่ วยงำนนัน้ ๆ

หมวด ๓
ค่ าตอบแทนการประชุม ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
และค่ าใช้ จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้ าที่

๖. เงินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพให้ จ่ายเป็ นค่ าตอบแทนของกรรมการ ที่ปรึ กษา
อนุกรรมการ คณะทางาน และบุคคลภายนอกทีไ่ ด้ รับเชิญมาประชุ ม ดังต่ อไปนี้

๖.๑ ค่ าตอบแทนในการประชุ มสาหรับกรรมการหรื อที่ปรึกษา ไม่ เกินครั้ง
ละ ๔๐๐ บาทต่ อคน เดือนหนึ่งไม่ เกิน ๘๐๐ บาท
๖.๒ ค่ าตอบแทนในการประชุ มสาหรับอนุกรรมการ ไม่ เกินครั้งละ ๓๐๐
บาทต่ อคนเดือนหนึ่งไม่ เกิน ๖๐๐ บาท
๖.๓ ค่ าตอบแทนในการประชุ มสาหรั บคณะทางาน ไม่ เกินครั้ งละ ๒๐๐
บาทต่ อคน เดือนหนึ่งไม่ เกิน ๔๐๐ บาท
๖.๔ ค่ าตอบแทนในการประชุ มสาหรับบุคคลภายนอกซึ่งเข้ าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการกองทุ น หรื อ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะท างาน ให้ เ บิ ก จ่ า ย
ค่ าตอบแทนได้ เท่ ากับกรรมการ หรื ออนุกรรมการ หรื อคณะทางาน แล้ วแต่ กรณี
้ าเป็ นค่าตอบแทน ไม่ใช่เบียเลี
้ ยง
้ จึงสามารถ
เน้นยาว่
่
จัดอาหารได้ ตามระเบียบประชุมทัวไป

๗. เงินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพให้ จ่ายเป็ นค่ าตอบแทนสาหรั บ
เจ้ าหน้ า ที่หรื อลูกจ้ า งขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ที่รับการแต่ ง ตั้ง ให้
ปฏิบัติหน้ าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและบริ หารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุ ขภาพที่เข้ าประชุ มคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางาน
ให้ เ บิ ก จ่ า ยในอัต ราเท่ า กับ กรรมการ หรื อ อนุ ก รรมการ หรื อ คณะท างาน
แล้วแต่ กรณี
๘. เงิ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพให้ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
เดินทางของกรรมการ ทีป่ รึกษา อนุกรรมการ คณะทางาน และเจ้ าหน้ าที่หรื อ
ลู ก จ้ า งขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เกี่ยวกับการดาเนิ นงานและบริ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ให้
เบิกจ่ ายได้ ในอัตราไม่ เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการ
อนุมัติของประธานกรรมการ

เอกสารหมายเลข ๒
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
่ หลักเกณฑ ์เพือสนั
่
เรือง
บสนุ นให้องค ์กรปกครองส่วน
่ าเนิ นงานและบริหารจัดการระบบ
ท้องถินด
่
้ ่
หลักประก ันสุขภาพในระด ับท้องถินหรื
อพืนที
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศนี ้ ต ัดอ ัตรา แต่ละกลุ่มออก ให้เป็ นดุลย
พินิจ ของอนุ ฯ LTC ในการพิจารณา
โดยยึดหลัก การเหมาจ่าย ต่อคน/ต่อปี (12 เดือน)
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