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ขอหารือ ผูหารือ ประเด็น ผลการตอบ 

รวมมิตร สํานักกฎหมาย สปสช. 1.แผนงานโครงการ
เก่ียวกับการบริหาร
จัดการกองทุนฯ 

 

  1.1 ตัดสูทใหคณะ
กรรมการบริหารกองทุน 

ไมเหมาะสมและไมตรงวัตถุประสงค
ของกองทุนฯ 

  1.2 เบิกจายโครงการ
สัมมนา ประชุมทําแผน 
แตมีกิจกรรมเยี่ยม
สถานท่ี 

การเยี่ยมชมสถานท่ี ไมไดมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงใหเห็น
วาสามารถนํามาพัฒนากองทุนฯ
อยางไรเปนกิจกรรมท่ีไมเหมาะสม
และสอดคลองกับวัตถุประสงค 

  1.3 การเบิกจายโครงการ
นําเสนอผลงานดีเดน 
คาใชจายเปนวัสดุ
อุปกรณในการจัด
แสดงผลงานหรือ
นิทรรศการ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานเดนท่ีเปน
ประโยชนใหกับชุมชน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับโครงการหรือ
แผนงานอ่ืนๆ 

สามารถเบิกได เปนไปตาม
วัตถุประสงคกองทุนฯในงบงบริหาร
จัดการกองทุนฯ7(4) 

  2.แผนงานโครงการ 
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการ
สรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคใหแก
กลุมเปาหมายทาง
สุขภาพ 

ตองเปนไปตาม 7(1) และเนนใน 5 
กลุมเปาหมายสําคัญ คือ กลุมแม
และเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมคน
พิการ ผูท่ีประกอบอาชีพท่ีมีความ
เสี่ยง และกลุมผูปวยท่ีมีโรคเรื้อรัง 

7(2) การสนับสนุนคาใชจายแกกลุม
หรือองคกรประชาชน ในการสราง
เสริมและปองกันโรค 

ซ่ึง ตองสนับสนุนใหเปนไปตาม
กลุมเปาหมายท่ีเปนปญหาในพ้ืนท่ี 
คาใชจายตองเปนไปตามความ
จําเปน เหมาะสม  ไมเปนภาระเกิน
สมควรแกกองทุนฯ 
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  2.1 โครงการวันเด็ก
แหงชาต ิ

มีกิจกรรมการนําไปใช
จายเปนคาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมา
เครื่องเลน(บานเลน) คา
เชาเตนท คาจางตกแตง
สถานท่ีและคาซุมเกมส 

กิจกรรมดังกลาว มิไดเปนไปตาม
วัตถุประสงคกองทุนตามขอ 4(1) (2) 

(3) เพราะกิจกรรมดังกลาว มิได
แสดงขอมูลใหเห็นวาเก่ียวของกับ
การสงเสริมใหเด็กสามารถเขาถึง
บริการดานการสรางเสริมอยางไร 

  2.2 โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยวัน
สงกรานต มีการนํา
งบประมาณไปซ้ือเสื้อ
เชิตใหกับผูสูงอายุท่ี
มารวมกิจกรรมลาน
ดนตรี และรวมรดน้ําดํา
หัว 

เปนคาใชจายท่ีไมเหมาะสม และไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคกองทุนฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 โครงการซ่ึงมี
ลักษณะแจกของใหกับ
ผูสูงอายุ ประกอบดวย  
1) โครงการรวมทีม
เขมแข็ง รวมอายุหม่ืนป
ใหสิ่งดีผูสูงอายุ 
2) โครงการรมเย็นเปน
สุขแดผูสูงอายุ จัดซ้ือรม
ยาว 22 นิ้ว เคลือบยูวี
ดานใน สกรีนโลโก 
3) โครงการผูสูงอายุใสใจ
สุขภาพ จัดซ้ือคาเสื้อเชิต 

แมโครงการดังกลาวจะมีใบสําคัญ
รับเงิน แตกิจกรรมขางตนไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคกองทุนฯ 
 

 

  2.4 กรณีเบิกจายเงินคา
จัดอบรมโครงการ
ผูสูงอายุใสใจสุขภาพ 4 

กิจกรรม ประกอบดวย 
กิจกรรมธรรมะบํารุง
สุขภาพใจ กิจกรรม
ดนตรีบําบัด กิจกรรม
อาหารชีวจิต และ
กิจกรรมแหงการเรียนรู  

ถือเปนกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค
สอดคลองกับกองทุน คือ เพ่ือให
ผูสูงอายุเขาถึงบริการดานการสราง
เสริมสุขภาพ แตอยางไรก็ตาม  

พบวาไมแสดงรายละเอียดกิจกรรม 
ผลการดําเนินการ และไมมีลายชื่อ
ผูเขารวมกิจกรรม อาจเปนคาชา
จายท่ีไมเหมาะสม 
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  2.5.1 เบิกจายโครงการ
เก่ียวกับยาเสพติด มี
วัตถุประสงคสวนหนึ่ง 
เพ่ือใหประชาชนใน
หมูบานชุมชน ไดรับรูพิษ
ภัยของยาเสพติด เพ่ือ
คนหา คัดกรอง
ครอบครัวปลอดจากยา
เสพติด  

ถือเปนกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคกองทุนฯ แตขอให
พิจารณาถึงความเหมาะสม จําเปน
ไมเปนภาระแกกองทุนมากเกินไป 

  2.5.2 โครงการขับเคลื่อน
หมูบานกองทุนแมของ
แผนดิน เพ่ือสนองพระ
ราชปณิธานแกปญหายา
เสพติดแบบยั่งยืน  

พบไมมีการแสดงรายละเอียดและ
เอกสารการคาใชจายอะไร ทําใหมา
ทราบวัตถุประสงคกองทุน 

  2.5.3 โครงการจัดแขงขัน
ฟุตซอลตานยาเสพติด มี
การนําเงินเปนคาใชจาย
เงินรางวัล คาถวยรางวัล 
คากรรมการตัดสิน คา
ปายประชาสัมพันธ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาเชาเตนท 

ถือเปนคาใชจายไมเหมาะสมและ
อาจซํ้าซอนกับระบบงบประมาณ
ปกติของหนวยงาน 

  2.5.4 โครงการปองกันยา
เสพติดสูความยั่งยืน มี
กิจกรรมฟุตซอล มีคา
จัดซ้ือเสื้อประจําชมรม 
คาอุปกรณกีฬา 
คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาน้ําแข็ง 
เครื่องดื่ม คาเงินรางวัล
และคาเครื่องเสียง 

ถือเปนคาใชจายไมเหมาะสมและ
อาจซํ้าซอนกับระบบงบประมาณ
ปกติของหนวยงาน 

  2.5.6 โครงการปองกัน
และแกปญหายาเสพติด
แบบบูรณาการสูความ
ยั่งยืน  

มีคาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน 
คาสถานท่ีและเครื่องเสียง คาจัดทํา
เอกสาร คาวิทยากร แตอนุโลมวา
เปนคาใชจายท่ีจําเปนในกิจกรรม
อบรม แตใบเสร็จรับเงินไมลงวันท่ี 
ถือวาเปนเอกสารท่ีไมสมบูรณ 
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  2.5.7 โครงการจัดการ
แขงขันกีฬา อสม. 

แมโครงการจะสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของกองทุน คือ การ
สรางเสริมสุขภาพ แตมีการนําไปใช
เปนคาจัดซ้ือเสื้อกีฬาใหกับ อสม. 
ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีไมเหมาะสม 

  2.5.8 โครงการเก่ียวกับ
การคนหา คัดกรองภาวะ
สุขภาพประชาชน มี
กิจกรรมการคัดกรอง
มะเร็งเตานมและมะเร็ง
ปากมดลูกในชุมชน 

โครงการดังกลาวมีการคนหา และ
คัดกรองสุขภาพประชาชนตามกลุม
วัย เชน 30-60 ป มีความรูและ
ทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง 
ไดรับการตรวจ pap smear การ
สรางเสริมพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพใหหางไกลจากโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง  ถือเปน กิจกรรม
ท่ีมีความสอดคลองประสงคกองทุน
ฯแตขอใหคํานึงถึงความจําเปนและ
เหมาะสม และไมเปนภาระแก
กองทุนมากเกินไป 

  2.5.9 โครงการคัดกรอง
มะเร็งเตานมและมะเร็ง
ปากมดลูกในชุมชน มี
การนําพาบุคคลมาตรวจ
มะเร็งปากมดลูกภายใน
นอกพ้ืนท่ี 

 อาจเปนคาใชจายท่ีอาจเปนภาระ
มากเกินไปแกกองทุน แตหากมี
ความจําเปนตอการเขาถึงและรักษา
ไดทันทวงที ก็สามารถดําเนินการได 
แตตองมีหลักฐานคาใชจายเปน
ใบเสร็จรับเงินใหตรวจสอบ 

  2.5.10 โครงการสนองน้ํา
พระราชหฤทัยในหลวง 
ทรงหวงใยสุขภาพ
ประชาชน 

มีการจัดทํากระเปาผาเพ่ือเปนสื่อ
ประชาสัมพันธ อาจเปนภาระทาง
การเงินของกองทุน แตหากมีความ
จําเปนเพ่ือใหกลุมเสี่ยงเขาถึงการ
ตรวจคัดกรอง และรักษาทันทวงที 
อาจดําเนินการได แตอยางไรก็ตาม 
พบวา ยังขาดหลักฐานการจายเงินฯ 

  2.5.11 เบิกจายโครงการ
เลี้ยงอาหารผูประสบภัย
น้ําทวม 

มีการเลี้ยงและแจกน้ําดื่มบริโภคแก
ผูประสบภัยน้ําทวม แมจะเปนการ
แบงเบาภาระผูประสบภัย แตไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคกองทุน 
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  2.5.12 การเบิกจาย
โครงการสงเสริม
จริยธรรมคุณธรรม
นักเรียน และคาใชจาย
โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน  

แมจะมีวัตถุประสงคเพ่ือฝกจิตสํานึก
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซ่ึง
สอดคลองกับวัตถุประสงคกองทุน 
แตมีการนําไปเปนคาใชจายเปน
คาอาหารวาง และน้ําดื่ม คาอาหาร
กลางวัน คาธูปเทียน คาถุงสังฆทาน 
และคาวัสดุอ่ืนๆ เห็นวาเปน
คาใชจายไมเหมาะสม 

  2.5.13 โครงการเฝาระวัง
และสงเสริมปองกันทันต
สุขภาพในเด็กนักเรียน  

เห็นวา การเฝาระวังและสงเสริม
ปองกันทันตสุขภาพในเด็กนักเรียน 
เปนโครงการท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคกองทุน แตพบวา ไมมี
การบันทึกขออนุมัติดําเนินโครงการ 
ไมมีคําสั่งกรรมการตรวจรับของ ไม
มีใบเสนอราคา ไมมีใบสั่งซ้ือ ไมมีใบ
สงของ ไมมีใบตรวจรับของ
กรรมการ มีเพียงใบเสร็จเทานั้น  

  2.5.14 กรณีเบิกจาย
โครงการใสใจครอบครัว
โดยใชดนตรีสรางสุข
ใหกับผูสูงอายุ  

มีการนําไปเปนคาจางวงดนตรียอน
ยุค คาเวที คาศิลปนรับเชิญ คาน้ํา
ดื่มตลอดงาน  ถือเปนคาใชจายท่ี
อาจไมเหมาะสม และไมไดเปน
คาใชจายท่ีจะสงผลใหประชาชน
ไดรับการสรางเสริมสุขภาพ 

  2.5.15 คาใชจายโครงการ
สงเสริมสุขภาพคนใน
ชุมชนโดยชมรม เปตอง 

มีการใชเปนคาใชจายเพ่ือสรางลาน
กีฬา และอุปกรณกีฬา แตตอง
พิจารณาถึงความเหมาะสม ความ
จําเปน ไมเปนภาระแกกองทุนเกิน
สมควร และการซํ้าซอนกับ
งบประมาณปกติของหนวยงาน 

  2.5.16 กิจกรรม
เสริมสรางความแข็งแรง
ใหกับผูสูงอายุและบุคคล
ท่ัวไป 

แมโครงการดังกลาวจะมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหผูสูงอายุและ
บุคคลท่ัวไป สนใจการออกกําลัง
กายมากข้ึน แตมีคาจัดซ้ือเสื้อออก
กําลังกาย อาจเปฯภาระคาใชจาย
แกงบประมาณกองทุนฯ 
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67 ทต.ไทรนอย จ.นนทบุรี ทต.เขารวมโครงการ 
Long Term Care และมี
พ้ืนท่ีทับซอนกัน 2 อปท. 
และมีประชากรนอกพ้ืน
ท่ีมาอยูในพ้ืนทีของ ทต.
ไทรนอย จะสามารถ
สนับสนุนงบประมาณ 
LTC แกบุคคลนอกพ้ืนท่ี
ไดหรือไม  

ไมสามารถจายใหแกบุคคลนอก
พ้ืนท่ีได 

66 ทต.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

โครงการคืนความสดใส
ใหดวงตาผูสูงอายุ ผูมี
ปญหาทางสายตา โดยมี
กิจกรรมวัดสายตายาว
เพียงอยางเดียว มีการ
เบิกจายคาบริการของ
จักษุแพทยดวย 

 แมเปนโครงการท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของกองทุนฯ แตการ
ทําเพียงเพ่ือคัดกรองสายตายาว
เพียงอยางเดียว จึงไมควรทํา แต
ควรคัดกรองและยืนยันวาไมมีโรค
อ่ืนรวมดวย เชน  การวัดวีเอ(VA) 
การวัดความดันลุกตา การตรวจดวย
กลองขยายตรวจตา และการตรวจ
จอประสาทตาเพ่ิมเติมกรณีท่ีมี
ความดันผิดปกติ ตองเปนไปตาม
มาตรฐานการใหบริการและการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แตการ
ตรวจและคดกรองสายตายาวเพียง
อยางเดียว ไมจําเปนตองใชจักษุ
แพทยและไมมีคาใชจายในการ
ตรวจ สวนคาแวนสายตายาว ราคา
ไมเกิน 200 บาท/อัน/คน ซ่ึงเปน
คาท่ีรวมการวัดและประกอบแวน
แลว 

65 เทศบาลเมืองสระบุรี 1.สํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ทม.สระบุรี 
ไดรับงบประมาณเกิน 
10,000 บาท และนําฝาก
เขาบัญชี “กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม” ซ่ึงเปน
บัญชีเฉพาะสามารถทํา
ไดหรือไม 

ตามแนบทายเรื่อง หลักเกณฑการ
รับเงิน การรักษาเงิน การจายเงิน 
การจัดทําบัญชีและรายงาน ขอ 4.1 

กรณีกองทุนอนุมัติเงินเกิน 10,000 

บาท ใหเปดบัญชีเงินฝากเปนการ
เฉพาะแยกออกจากบัญชีท่ัวไป แต
การเปดบัญชีเงินฝากเฉพาะ กอง
สาธารณสุขและสิงแวดลอม โดยไม
ผานระบบการรับ-จายเงินของ 
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   (ตอ)... 
เทศบาล ยอมเปนไปตาม
กฎระเบียบของหนวยงานขณะนี้ 
ตามระเบียบของเทศบาลเมือง ให
อํานาจใหศูนยบริการสาธารณสุข
และศูนยเด็กเล็ก มีสิทธิเปดบัญชี
แยกได  

  กรณี สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เปน
หนวยงานสาธารณสุข
ตามประกาศฯพ.ศ.2557 

ข้ึนตรงตอเทศบาลเมือง
สระบุรี และขอ 4.2 
กําหนดใหหนวยงาน
สาธารณสุขเปนผูอนุมัติ
เบิกเงินในบัญชี นั้น 
หมายถึง ผูอํานวยการ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมหรือ
นายกเทศมนตรี 

ตามประกาศแนบทาย ขอ 4.2 
กําหนดให หัวหนาหนวยบริการ 
สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข 
และหนวยงานอ่ืนของรัฐ เปน
ผูอนุมัติเบิกจายเงินในบัญชีตาม
รายการคาใชจายและอัตราท่ี
กําหนดไวในแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน ดังนั้นอํานาจ
อนุมัติเบิกจายเงินดังกลาว  
ดังนั้น หากสํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ไมมีอํานาจเปดบัญชี
แยก อํานาจในการอนุมัติ ยอมเปน
ของนายกเทศมนตรี  

  กรณี สํานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ไดรับ
งบประมาณจากกองทุน 
และไดออก
ใบเสร็จรับเงินในนาม 
สํานักงานฯใหกับกองทุน
ฯไดหรือไม 

ตามเอกสารแนบทายขอ 2.6 

กําหนดใหการจายตองมีหลักฐาน
การจายเปนใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญ
รับเงินตามแบบท่ี สปสช.กําหนด  
สรุปคือ หลักฐานการรับเงินไว 4 

ประเภท ประกอบดวย 1.

ใบเสร็จรับเงิน 2.ใบสําคัญรับเงิน 3.

หลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ท่ีธนาคารของผูมีสิทธิ หรือหลักฐาน
การรับเงินอยางอ่ืนท่ีคณะกรรมการ
กองทุนกําหนด สวนการท่ีสํานักงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ออก
ใบเสร็จรับเงินในนามขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ยอมเปนไป
ตามกฎหรือระเบียบนั้นวาสามารถ
ใหออกใบเสร็จรับเงิน 
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  กรณีเทศบาลเมือง
สระบุรีเปดศูนยบริการ
ฟตเนส โดยเปด
ใหบริการกับประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจและตอง
สมัครสมาชิก โดยคา
สมาชิกรายปๆละ 300 

บาท สามารถนําเงินคา
สมัครสมาชิกดังกลาว
นําเขาบัญชีกองทุนตาม
ประกาศขอ 5(4) หรือไม 

เงินคาสมาชิกเปนกรรมสิทธิ์ของ
ศูนยฟตเนส หากจะบริจาคเงิน
ดังกลาวเขากองทุนฯยอมกระทําได 
และถือเปนรายไดอ่ืนๆตามประกาศ 
5(4) 

64 เทศบาลนครรังสิต กรณีศูนยสงเสริมและ
ฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ จะเสนอโครงการ
สํารวจขอมูลคนพิการ
และทุพพลภาพ ป 2559 

สามารถใหการสนับสนุน
ไดหรือไม (โดยมีการ
จัดซ้ือโปรแกรมจัดทํา
ขอมูลคนพิการ) 

ตามขอกําหนด “กองทุนหลักปกระ
กันสุขภาพ อปท.สามารถสนับสนุน
งบประมาณ กรณีพ้ืนท่ีมีศูนยดุแล
เด็กเล็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ 
หรือศูนยชื่ออ่ืนก็ได ” โดย
ผูรับผิดชอบศูนยดังกลาว สามารถ
เสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ี
เก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน
โรค และการฟนฟูสมรรถภาพ และ
การรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุกแก
เด็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ ดังนั้น 
การจัดซ้ือโปรแกรมจัดเก็บขอมูลคน
พิการเพ่ือการจัดทําฐานขอมูล หาก
มีความจําเปนและสามารถชวยให
คนพิการเขาถึงบริการอยางท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ยอม
ทําได 

63 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติ
วงศ ฐานทัพเรือสัตหีบ 

จัดทําโครงการสรางเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ โดยมี
กิจกรรมการตรวจคัด
กรองสุขภาพผูสูงอายุ
สามารถทําได ตาม
ประกาศฯ ขอ 7(1) 

หรือไม 

สามารถทําไดเปนไปตาม
วัตถุประสงคประกาศขอ 7(1) คือ 
ควรเนนผูสูงอายุท่ีมีความเสี่ยงตอ
การเกิดโรค ใหสามารถเขาถึงการ
สรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 
การฟนฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 
ควรดูเรื่องความซํ้าซอนกับสิทธิ
ประโยชนของหนวยงานหรือกองทุน



อ่ืนดวย เชน กองทุนขาราชการเบิก  
ขอหารือ ผูหารือ ประเด็น ผลการตอบ 

62 ทต.สําโรงเหนือ จ.
สมุทรปราการ 

จัดทําโครงการตรวจ
สุขภาพประจําปภายใต
โครงการตรวจคัดกรอง
โรคไมติดตอในกลุมเสี่ยง
อายุ 35 ปข้ึนไป ทาง
สตง.จังหวัด
สมุทรปราการ ทักทวง
รายการการตรวจ
สุขภาพมากกวาและ
นอกเหนือท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 
สามารถทําไดหรือไม 
และประชาชนท่ีเขารวม
ทุกสิทธิกองทุน เชน 
บัตรทอง ขาราชการ 
ประกันสังคม เปนตน 
เปนการดําเนินการจาย
ซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน
หรือไม 
 
 
 
 

2.ประชาชนท่ีจะเขารวม
โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปกองทุนฯ
สามารถใหบริการได
หรือไม 

การดําเนินการคัดกรองโรคตอง
พิจารณาวาบุคคลใดควรไดรับการ
คัดกรองโรคอยางไรนั้น ตอง
พิจารณาจากกิจกรรมบริการ
สาธารณสุขตามประกาศ
คณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคพ.ศ.2557 และ
ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่อง ประเภทและ
ขอบเขตบริการสาธารณสุข(ฉบับท่ี 
10) พ.ศ.2559  ซ่ึงควรเนนคนหา
บุคคลท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค
ใหสามารถเขาถึงการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรคการฟนฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล
ปฐมภูมิเชิงรุก  แตการดําเนิน
เนื่องจากการดําเนินโครงการ
ดังกลาว กอนมีประกาศ(ฉบับท่ี 10) 

ถือวาสามารถกระทําได แตรายการ
ตรวจสุขภาพดังกลาวมีมากกวาท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดหรือไมนั้น ไม
สามารถวินิจฉัยได เนื่องจาก
รายละเอียดไมเพียงพอ 
 

วัตถุประสงคกองทุน เพ่ือสนับสนุน
และสงเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 
หมายถึง บุคคลท่ีมีสัญชาติไทยใน
พ้ืนท่ีของ อปท.นั้นๆ จึงเปนการเพ่ิม
บริการสาธารณสุขใหกับบุคคลใน
พ้ืนท่ีไมจํากัดวาบุคคลนั้นจะเปนผูมี
สิทธิตามกฎหมายใด สวนการ
เบิกจายคาตรวจสุขภาพเปนการ
เบิกจายซํ้าซอนหรือไม ใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการกองทุนท่ีจะ
พิจารณาความซํ้าซอนฯ 
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61 ทต.บางเมือง 

 จ.สมุทรปราการ 
จัดโครงการตรวจสุขภาพ
ประจําป และมีการเขียน
เปนคาใชจาย
คาตอบแทนนอกเวลา
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
และคาตรวจสุขภาพ
ประจําปสามารถเบิกได
ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง 
อัตราคาบริการ
สาธารณสุขเพ่ือใช
สําหรับการเบิกจายคา
รักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทาง
ราชการใชหรือไม  

 

  1.อัตราคาตอบแทน
เจาหนาท่ี รพ.สต.และ
หนวยงานเอกชน มีสิทธิ
เบิกคาตอบแทนตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และ
จายเงินคาตอบแทนตาม
แนบทายขอบังคับ
กระทรวงสาธารณสุขฯ
หรือไม 

อัตราคาตอบแทนฯจะตองเปนไป
ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ี
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุน ท้ังนี้ตองไมเกินอัตราท่ี
กําหนดในระเบียบหรือประกาศของ
หนวยงานของหนวยงานท่ีขอ
สนับสนุนเงินงบประมาณฯถือ
ปฏิบัติ 

  2.คาตรวจสุขภาพ
ประจําปสามารถเบิกได
ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง 
อัตราคาบริการ
สาธารณสุขเพ่ือใช
สําหรับการเบิกจายคา
รักษาพยาบาลของทาง
ราชการ หรือไม 

การตรวจสุขภาพประจําปตอง
พิจารณาวาบุคคลใดควรไดรับการ
คัดกรองโรคอยางไรนั้น ตอง
พิจารณาจากกิจกรรมบริการ
สาธารณสุขตามประกาศ
คณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคพ.ศ.2557 และ
ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่อง ประเภทและ
ขอบเขตบริการสาธารณสุข(ฉบับท่ี 
10) พ.ศ.2559  ซ่ึงควรเนนคนหา
บุคคลท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค
ใหสามารถเขาถึงการสรางเสริม  
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   (ตอ)..... 
สุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟู
สมรรถภาพ และการ 
รักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก อาจ
นําหลักเกณฑตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตรา
คาบริการสาธารณสุขเพ่ือใชสําหรับ
การเบิกจายคารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการ 

60 ทต.จันทนิมิต จ.จันทบุรี จัดโครงการเตนแอโรบิค
สรางเสริมสุขภาพ
ประชาชน โดย
ประชาชนแตละหมูบาน
เปนคนของรับการ
สนับสนุนจํานวน 4 

โครงการ (โดยมีการจาง
เตนแอรโรบิค) สามารถ
ทําไดหรือไม 

สามารถดําเนินการไดเพราะ
โครงการดังกลาว มีวัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถ
เขารวมกิจกรรมดานการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค  การ
พิจารณาวาโครงการดังกลาวซํ้าซอน 
คุมคาหรือไม เปนดุลยพินิจของ
คณะกรรมการกองทุนฯในการ
พิจารณาจากขอเท็จจริงและ
สภาพแวดลอม สวนคาตอบแทน
ใหแกผูนําเตนออกกําลังกาย ให
เปนไปตามแนบทายประกาศขอ 7 

โดยกําหนดใหอัตราคาตอบแทนผู
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม ท่ีไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุนฯอาจนํา
ระเบียบหลักเกณฑสวนราชการมา
เปนแนวทางก็ได เชน ไมเกินอัตรา
คาจางข้ันต่ํา หรือคิดเปนชั่วโมง 
เปนตน 

59 อบต.แพรกษาใหม 
 จ.สมุทรปราการ 

เบิกจายเงินจัดซ้ือเสื้อ
โปโลสีเหลือง จํานวน 
3,000 ตัว เพ่ือเปนสื่อ
ประชาสัมพันธ ตาม
โครงการฯ 

การดําเนินการดังกลาว ถือวาเปน
คาใชจายท่ีไมเหมาะสมและไม
สามารถตอบสนองวัตถุประสงคของ
กองทุนฯ 
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58 สปสช.เขต 11 แนวทางปฏิบัติ กรณี 
อปท.ท่ีมิใชเปาหมาย 
การดํานินงานระบบ
บริการดูแลระยะยาว
ดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
(long term care) มีความ
ประสงคดําเนินการโดย
ใชงบประมาณตามปกติ
ของเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับพ้ืนท่ี ภายใต
ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑ เพ่ือ
สนับสนุนให อปท.
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนฯ (ฉบับท่ี 
2) ไดหรือไม 

อปท.ท่ีมิใชพ้ืนท่ีเปาหมาย หรือมิได
แสดงเจตจํานงเขารวมดําเนินการ 
LTC แมจะไมไดรับเงินเพ่ิม จาก 
สปสช.ในสวนของคาบริการ
สาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงตามขอ 5/1 อาจดําเนินการ
ภายใตวัตถุประสงคกองทุน ขอ 7(1) 

และ 7(3)  แตถาจะเอาชุดสิทธิ
ประโยชนและอัตรากําหนดใน
เอกสารแนบทาย ฯ มาใช ควรไดรับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุนกอน 

57 อบต.โพธิ์ชัย 1.ทําโครงการดูแล
สุขภาพประชาชน โดย 
อสม. และมีกิจกรรมท่ี
ตองใหคาตอบแทนนอก
เวลากับ อสม. ไดหรือไม 

การจายคาตอบแทนสําหรับ
ประชาชน หรือบุคคลท่ีปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมท่ีมีความจําเปนเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงค ก็สามารถ
สนับสนุนไดไมเกินกวาท่ีกําหนดไว
ในแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม 
ซ่ึงไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน แตเนื่องจาก 
อสม.เปนบุคลากรท่ีตองไดรับคา
ปวยการในการปฏิบัติหนาท่ีตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วา
ดวยการเบิกจายเงินคาปวยการของ 
อสม.พ.ศ.2552 ดังนั้น เพ่ือมิใหมีการ
จายเงินคาตอบแทนท่ีซํ้าซอน กับคา
ปวยการฯ คณะกรรมการกองทุน
ตองพิจารณาถึงความซํ้าซอนของ 
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   (ตอ)... 
กิจกรรม และหวงเวลาท่ีไดรับ
มอบหมายตามบทบาทหนาท่ีของ 
อสม. ประกอบดวย 

  2.โครงการข่ีจักรยานเพ่ือ
สุขภาพและตานภัยยา
เสพติด สามารถซ้ือ
หมวกนิรภัยและน้ําดื่มได
หรือไม 

การจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใด
ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณสุขภาพ 
และตองไมเปนภาวระแก
งบประมาณกองทุนเกินสมควร  
กรณีการซ้ือหมวกนิรภัย เห็นวา 
อุปกรณดังกลาว อาจมิใชอุปกรณซ่ึง
มีสวนโดยตรงกับการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรคตาม
วัตถุประสงคกองทุน รวมถึงอาจเกิน
ความจําเปนและไมเหมาะสม สวน
การจัดซ้ือน้ําดื่มสนับสนุนกิจกรรม
นั้นก็อาจสนับสนุนไดตามความ
จําเปน เชน คาใชจายประชุมของ
สมาชิก 

  3.โครงการดูแลสุขภาพ
ประชาชน สามารถซ้ือ
เครื่องวัดความดันโลหิต
ไดหรือไม 

การจัดซ้ืออุปกรณเครื่องวัดความดัน
โลหิต มีความจําเปนในการคัดกรอง
สุขภาพประชาชนประเภทหนึ่ง จึง
เปนคาใชจายเพ่ือการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค ซ่ึง
สอดคลองกับวัตถุประสงคกองทุน
ตามขอ 7(2) โดยสามารถจัดซ้ือไดใน
วงเงินไมเกิน 5,000 บาท/โครงการ 

56 ทต.ปะลุรู จ.นราธิวาส การเบิกจายเงินคาปวย
การของ อสม.กับ
คาตอบแทนของผู
ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ี
มีภาวะพ่ึงพิง(Care 

Giver:CG)กรณีเปนบุคคล
เดียวกันปฏิบัติหนาท่ี 2 
อยางในคราวเดียวกันได
หรือไม 

ได เนื่องจาก CG จะตองเปนบุคคลท่ี
ผานการอบรมตามหลักสูตรท่ี
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการ
ดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง  เม่ือมีการสนับสนุนคา
จัดบริการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง 

อยางไรก็ตามควรพิจารณาความ 
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   (ตอ).... 
ซํ้าซอนของการรับเงินคาปวยการ 
ควรพิจารณากิจกรรมและชวงเวลา
ท่ีไดรับมอบหมาย 

55 อบต.บางตาเถร  
จ.สุพรรณบุรี 

ชมรมผูสูงอายุ ไดรับการ
อนุมัติโครงการตรวจ
ประเมินคัดกรองและ
แกปญหาทางสายตา ซ่ีง
ดําเนินกิจกรรมการให
ความรูเรื่องการดูแล
สายตาและการถนอม
สายตาแกกลุมเปาหมาย 
คือ ผูสูงอายุ กลุมวัย
ทํางาน กลุมเด็ก วัยเรียน
และเยาวชน โดยการ
เชิญวิทยากรจาก กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม อบต.บางตา
เถร มาใหความรูคัด
กรอง แกปญหาทาง
สายตาดวยการตัดแวน
เฉพาะรายท่ีพบความ
ผิดปกติ ตั้งแตป 2555

และ 58 ตอมามี
หนวยงานภายนอกตั้ง
ขอสังเกต วา  

 

  1.ชมรมผูสูงอายุ 
สามารถของบประมาณ
ดําเนินการใหความรูได
หรือไม  

สามารถทําได เนื่องจากถือวาเปน 
การสรางเสริมสุขภาพแกประชาชน
ในพ้ืนท่ี ตามวัตถุประสงคกองทุนขอ 
7(2)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2.การดําเนินงานของ
ชมรมผูสูงอายุสามารถ
กําหนดเปาหมายกลุมอ่ืน 
คือกลุมวัยทํางาน เด็กวัย
เรียน และเยาวชน ได
หรือไม 
 

ตามขอ 7(2) ชมรมผูสูงอายุยอม
สามารถดําเนินครอบคลุมกลุมอ่ืนได 
แตอยางไรก็ตาม การดําเนิน
กิจกรรมใหความรูแกกลุมเปาหมาย
อ่ืนควรมีผูเชี่ยวชาญหรือเจาหนาท่ี
สาธารณสุขท่ีเก่ียวของโดยตรงเปนผู
ดําเนินกิจกรรม เพ่ือให 
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   กลุมเปาหมายไดรับความรูท่ีเขาใจ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3.ชมรมผูสูงอายุสามารถ
ทําโครงการตรวจคัด
กรองเพ่ือตัดแวนใหกับ
กลุมเปาหมายหรือไม 
 

 

การดําเนินโครงการของชมรมผาน
การไดรับสนับสนุนการจัดบริการ
จากหนวยบริการภาครัฐและเอกชน 
ซ่ึงผูเขารวมไดรับบริการจาก
ผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของโดยตรง ถือ
วาเปนไปตามหลักเกณฑประกาศ 
7(2) แตอยางไรก็ตามการคัดกรอง
สายตาในผูสูงอายุสวนใหญมีปญหา
การมองเห็นจากสายตายาว  แต
อยางไรก็ตามควรใหหนวยบริการ/
สถานบริการ/หนวยงานสาธารณสุข
ในพ้ืนท่ี เปนผูดําเนินการตาม
หลักเกณฑ 7(1) กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพตาและการปองกันภาวะ
ความผิดแกติจากการมองเห็นใน
กลุมเด็กและผูสูงอายุ ตามหนังสือ 
สปสช. 3.65/74/2559 ลว.1 มีนาคม 
2559 

54 ทต.ทาลาน จ.สระบุรี กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ทําโครงการ
คืนความสดใสใหดวงตา
ผูสูงอายุ และใชจักษุ
แพทยเอกสารตาม
โครงการมีคาตรวจ
แพทยคนละไมเกิน 100 

บาท และคาแวนสายตา
คนละไมเกิน 200 บาท 
นั้นถูกตองตามระเบียบ
หรือไม 

คณะกรรมการกองทุน ควรใชดุลย
พินิจเรื่องความจําเปนทาง
การแพทย ความคุมทุน และฐานะ
ทางการเงินของกองทุนฯ 
ประกอบดวย แตถาเปนการตรวจ
และจัดหาแวนสายตายาวให
ผูสูงอายุ ไมมีความจําเปนตองใช
จักษุแพทย และไมตองมีคาใชจาย
ในการตรวจ สําหรับคาแวนสายตา
ยาว 200 บาท/อัน/คน นั้นรวมคา
การวัดและประกอบแวนดวยแลว 

แตหากเปนการคัดกรองคาความ
ผิดปกติอ่ืนๆ เชน การวัด VA การวัด
ความดันลุกตา การตรวจดวยกลอง
ขยายตรวจตา และอาจตองตรวจดู
จอประสาทตา จําเปนตองใชจักษุ
แพทยท่ีมีความเชี่ยวชาญ  ก็มี
คาตอบแทนตามหลักเกณฑและ 
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   วิธีการ เง่ือนไข การจาย
คาตอบแทน 

53 สปสช.เขต 3 นครสวรรค สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต 3 จัดทํา
โครงการ สปพ.นว.3 กิน
พอดี ไมมีโรค โดยมี
กลุมเปาหมายนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ป 3-5 

ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 50 แหง ได
หรือไม 

ได เพราะเปนตามประกาศฯ ขอ 
7(2) เพ่ือสนับสนุนใหกลุมหรือ
องคกรประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน
ในพ้ืนท่ีดําเนินงานตามแผนงาน 
หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมเพ่ือ
การสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรค ใหแกสมาชิกหรือประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

52 สปสช.เขต 1 เชียงใหม 1.กองทุนฯสามารถจัดซ้ือ
แวนหรือจัดหาแวน
สายตาสําหรับผูสูงอายุ 
ท่ีจักษุแพทยตรวจพบ
ความผิดปกติทางสายตา 
เชน สายตายาว สายตา
สั้น สายตาเอียง เปนตน 
และกําหนดราคาแวน
หรือไม 

กองทุนสามารถสนับสนุนไดตาม
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตามและการปองกัน
ความผิดปกติของการมองเห็นใน
กลุมเด็ก(สายตาสั้น เอียง ไมเกิน 
500 บาท/อัน/คน)และผูสูงอายุ ไม
เกิน 200 บาท/อัน/คน 

  2.กองทุนฯสามารถจาง
บุคลากร เพ่ือทํางานดาน
เอกสารของกองทุนฯได
หรือไม มีหลักเกณฑและ
เง่ือนไขการจางดังกลาว 
หรือไม อยางไร 

ตามประกาศขอ 7(4) สามารถ
สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
จัดการหรือพัฒนากองทุนใหมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ตองไมเกิน รอย
ละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนใน
แตละป  ดังนั้นการจางบุคลากรมา
ทํางานใหกองทุน สามารถทําได ให
ข้ึนกับ 1) กองทุนมีเงินเพียงพอ 2) มี
ความจําเปนตอการบริหารหรือ
พัฒนากองทุนใหมีประสิทธิภาพ 3) 

การจางบุคคลปฏิบัติงานดังกลาวไม
เปนการจางในลักษณะจางประจํา
หรือผูกพันระยะยาว และ4) 

คณะกรรมการกองทุนไดอนุมัติ
แผนงาน โครงการในการจางบุคคล 
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   แลว ยอมสามารถจาง
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานดาน
เอกสารกองทุนได 

  3.สามารถเบิกจายคา
วิทยากร ในโครงการ
อบรมใหความรูเรื่อง 
การสรางเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค ซ่ึงจัดโดย
สถานศึกษา กลุมหรือ
องคกรประชาชน ซ่ึงเชิญ
เจาหนาท่ีสาธารณสุข
จากโรงพยาบาล 
เทศบาล มารวมเปน
วิทยากรใหความรู ได
หรือไม อยางไร 

ตามเอกสารแนบทายประกาศฯ 
เรื่อง หลักเกณฑ การรับเงิน การ
เก็บรักษาเงิน การจายเงิน การ
จัดทําบัญชีและรายงาน ขอ 7.1 

คาตอบแทนสําหรับประชานหรือ
บุคคลท่ีมาปฏิบัติงาน ตามแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรม หากเปนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความจําเปนเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงค ใหจายไดไมเกิน
ท่ีกําหนดในแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรมท่ีไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน หากเบิกจาย
คาวิทยากรแกบุคลการสาธารณสุข
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ยอมสามารถเบิกจายได 

51 
 
 
 

อบต.ตาอ็อง จ.สุรินทร 
 
 
 

 

1.รพ.สต.ขอรับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนฯ 
โดยการเปดบัญชีแยก
เฉพาะ ชื่อ “บัญชี
โครงการกองทุนหลักปร
กันสุขภาพ รพ.สต...”ได
หรือไม 

การท่ี รพ.สต.จะเปดบัญชีเฉพาะ 
ตองข้ึนอยูกับกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ
ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพถือ
ปฏิบัติ  ซ่ึงปจจุบันยังไมมีกฎ 
ระเบียบใหสามารถเปดบัญชีเฉพาะ 
ตองโอนเขาเงินบํารุงของ รพ.สต. 

  2.รพ.สต.ออกใบสําคัญ
รับเงินจากแบบฟอรม
ของ สปสช. ใหกับ
กองทุนฯไดหรือไม 

การแสดงหลักฐานการรับเงินเปน
แบบใดนั้น ยอมเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีหนวยงานนั้น
ถือปฏิบัติ แตหากหนวยงาน องคกร 
นั้น มิไดมี กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
ใหปฏิบัติแลว ก็สามารถใชใบสําคัญ
รับเงินตามแบบท่ี สปสช.กําหนด  

50 เทศบาลนครหาดใหญ 1.การทําโครงการขลิบ
หนังหุมปลายอวัยวะเพศ
ชายในเยาวชนมุสลิม 
สามารถทําไดหรือไม 

สามารถทําได เนื่องจากเปน
โครงการท่ีสามารถชวยลด ความ
เสี่ยง ตอการติดเชื้อเฮชไอวี และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธบางชนิด 
ตามหนังสือ สปสช.3.18.15/00036  
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   (ตอ).... 
ลว. 2 ธันวาคม 2558 

  2.การทําโครงการฯ
สามารถใหหนวยงานใด
ทํา 

โครงการขลิบฯ เปนบริการทาง
การแพทยโดยตรงใหกับบุคคลซ่ึง
ตองดําเนินการโดยบุคลากรทาง
การแพทย ดังนั้น เห็นควรสนับสนุน
แกหนวยบริการ หรือสถานบริการ
สาธารณสุขเปนสําคัญ แตอยางไรก็
ตาม อปท./หรือกลุม องคกร
ประชาชน สามารถจัดการหรือ
ดําเนินโครงการดังกลาวได แตตอง
ทําโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และ พรบ.สถานพยาบาล 

49 ทต.โคกมวง จ.สงขลา กองทุนสามารถนําไปใช
สนับสนุนคาจางเหมา
อาหารเชาในศูนยเด็ก
เล็กหรือไม 

ไมได เพราะเขาขายซํ้าซอนกับ
งบประมาณปกติของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท่ีไดรับอยูแลว สวนการซ้ือคา
แผนดีวีดี/ คาหนังสือนิทาน เพ่ือ
เปนสื่อการสอนดานโภชนาการ 
จะตองเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรค การฟนฟูสมรรภาพ 
และการรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิง
รุก 

48 อบต.นาไมไผ จ.
นครศรีธรรมราช 

สํานักปลัด อบต.นาไมไผ 
จะทําโครงการหวงใย ใส
ใจสุขภาพประชาชนนา
ไมไผ มีกิจกรรมคัดกรอง
สุขภาพ การใหความรู
ประชาชน เรื่องการดูแล
สุขภาพ สามารถทําได
หรือไม 

ขอ 2 ตามประกาศ ใหนิยามคําวา 
“หนวยงานสาธารณสุข” 

หมายความวา  หนวยงานท่ีมี
ภารกิจดานสาธารณสุขโดยตรง แต
มิไดเปนหนวยบริการ หรือสถาน
บริการ  เชน สาธารณสุขอําเภอ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
สวนสาธารณสุข เปนตน หาก
สํานักงานปลัดฯ มีภารกิจโดยตรง
ดานสาธารณสุข ก็สามารถเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฯ ขอให
คณะกรรมการกองทุนใช
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1.กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพ 



ขอหารือ ผูหารือ ประเด็น ผลการตอบ 

   (ตอ).... 
ควรดําเนินการตามกิจกรรมบริการ
สาธารณสุขตามกลุมเปาหมาย
เฉพาะท่ีปรากฎในประกาศ
คณะอนุกรรมการฯ ตามความ
เหมาะสม ความจําเปนของสุขภาพ
ของกลุมคนนั้นๆ 

   2.คาใชจายประกอบการตรวจ
สุขภาพสําหรับผูมีภาวะเสี่ยง เชน 
จัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ คา
ตกแตงบูธกลาง คาเชาเครื่องเสียง
พิธีเปด คาอาหารกลางวัน คาเชา
เต็นท ควรพิจารณาตามความ
จําเปน เหมาะสม ไมเปนภาระแก
กองทุนเกินควร 

47 ทน.รังสิต 1.ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) สามารถ
ขอรับสนับสนุนโครงการ
ใดไดบาง 

ตามประกาศ ฯขอ 7 (2) กองทุน
สามารถสนับสนุนใหกลุมหรือ
องคกรประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน
ในพ้ืนท่ี ในการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน
โรค ใหแกสมาชิกหรือประชาชนใน
พ้ืนท่ี ... และขอ 2 วรรคเกา “กลุม
หรือองคกรประชาชน” หมายความ
วา องคกรชุมชน องคกรเอกชน 
หรือภาคเอกชนท่ีมีการรวมตัวกัน
เปนกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือ
องคกรท่ีเรียกชื่ออ่ืนตั้งแต 5 คนข้ึน
ไป ... ” ดังนั้น ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข จึงเปนกลุมหรือองคกร
ภาคประชาชน ตามขอ 7(2) 

ประกอบ วรรคเกา 
  2.ชมรม อสม.สามารถทํา

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
อสม.ไดหรือไม 

ได หากการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ อสม.เปนกิจกรรมท่ีมี
ความจําเปนเพ่ือการจัดบริการ
สาธารณสุขแกกลุมเปาหมายตาม
วัตถุประสงคขางตนก็สามารถ 
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   (ตอ)...ดําเนินการได 
  3.การคัดกรองสุขภาพ

ตามกลุมวัยสามารถ
ดําเนินการไดทุกสิทธิ
หรือไม 

กองทุนฯมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สนับสนุนการจัดบริการ
สาธารณสุข...เพ่ือใหกลุมแมและ
เด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ 
และผูประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง 
และผูปวยกลุมโรคเรื้อรังท่ีอยูใน
พ้ืนท่ี จากขอกฎหมายดังกลาว
ขางตนในพ้ืนท่ี จึงหมายถึง 

บุคคลท่ีมีสัญชาติไทยในพ้ืนท่ี อปท.
นั้นๆ โดยไมจํากัดวาบุคคลนั้นเปนผู
มีสิทธิตามกฎหมาย กฎระเบียบใด 

46 สปสช.เขต 6 ระยอง การจายงบประมาณเพ่ือ
เปนคาใชจายสําหรับ
ตรวจสุขภาพพระภิกษุ 
สามเณร ไดหรือไม 

ได กองทุนฯมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สนับสนุนการจัดบริการ
สาธารณสุข...เพ่ือใหกลุมแมและ
เด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ 
และผูประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง 
และผูปวยกลุมโรคเรื้อรังท่ีอยูใน
พ้ืนท่ี จากขอกฎหมายดังกลาว
ขางตนในพ้ืนท่ี ดังนั้น การตรวจ
สุขภาพ พระภิกษุสามเณร ถือเปน
กลุมเปาหมายหนึ่งท่ีสามารถ
ดําเนินการได 

45 อบต.โคกสลุง จ.สระบุรี ปลัดเทศบาลไมลงนาม
ในใบเบิก(ใบเบิกหรือ
ใบฎีกา) และเอกสารอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ จะมีแนว
ปฏิบัติอยางไร 

ประเด็นดังกลาวเปนการบริหาร
จัดการภายใน หากปรากฎวา 
ผูบริหารสูงสุดของ อปท.
(นายกเทศมนตรี) ไดลงนามในใบ
เบิกรวมกับพนักงานสวนทองถ่ินคน
ใดคนหนึ่งท่ีผูบริหารสูงสุดของ 
อปท.มอบหมาย ยอมถือวาชอบดวย
ประกาศแลว ท้ังนี้ตามขอ 2.3 

44 ทต.บางบาล  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

กรณี โรงพยาบาลบาง
บาล ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูนอก 
ทต.บางบาล ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินโครงการตามขอ 
7(1) ไดหรือไม 

โรงพยาบาลบางบาล ซ่ึงมีท่ีตั้งอยู
นอก ทต.บางบาล จัดเปน “หนวย
บริการ” แมจะมีท่ีตั้งนอกพ้ืนท่ี ยอม
สามารถขอรับการสนับสนุนไดตาม 
7(1)  
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43 ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง กองการศึกษา จะขอ
สนับสนุนโครงการจา
กองทุนฯไดหรือไม 
อยางไร 

กองการศึกษาเปนหนวยงานใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มิไดมี
ภารกิจหนาท่ีในดานสาธารณสุข
โดยตรง แตอาจดําเนินกิจกรรมดาน
การสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
ไดตามหลักเกณฑภายใตประกาศฯ 
ขอ 7(2) แตโครงการท่ีขอตองมิได
ซํ้าซอนกับกิจกรรมซ่ึงใชงบปกติ 

42 สปชส.เขต 11 สุราษฎรธานี อบต.หาดพันไกร จ.
ชุมพร ไมสามารถสมทบ
เงินเขากองทุน ป 2558 
ไดเนื่องจากลวงเลย
มาแลว ตองทําอยางไร 

กองทุนฯเปนเงินท่ีไดรับการ
สนับสนุนจาก สปสช.และการสมทบ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภายใตขอตกลงสองฝาย ซ่ึงความใน
ขอ 2(3) ของขอตกลง กําหนดให
“องคกรปกครองสวนทองถ่ินสมทบ
เงินเขากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับพ้ืนท่ี ตามขอ 6แหง
ประกาศฯ” 

ความในขอตกลงดังกลาวยอมมีผล
ทําใหคูสัญญาตองปฏิบัติตาม หาก
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติ
ตามขอตกลง และทําใหคูสัญญา
สามารถบอกเลิกขอตกลงได ดังนั้น 
การท่ี อบต.ไมสมทบเงินเขากองทุน 
จึงไมอาจทําได และ สปสช.สามารถ
ยกเลิกสัญญาดังกลาวได 

41 สปสช.เขต 7 ขอนแกน หนวยงานรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ
แลวไมยอมสงรายงานผล
การดําเนินโครงการ ตอง
ดําเนินการอยางไร 

ตามประกาศขอ 4 ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนผู
ดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฯภายใตความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกองทุนฯ ดังนั้นจึง
เปนอํานาจหนาท่ีของ อปท.ในการ
ติดตามทวงถามหนวยงาน หรือกลุม 
องคกรประชาชน ผูรับสนับสนุน
งบประมาณใหดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม  
โดยใชกระบวนการท่ีจําเปน เชน  
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   การสงหนังสือแจงเตือน การให
ขยายเวลาดําเนินงาน หรือ อาจ
เรียกเงินคืนกรณีไมสามารถ
ดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ได หากดําเนินการตามมาตรการท่ี
กลาวมาแลวขางตน ผูรับทุนยังไม
ดําเนินงานหรือ คืนเงิน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินควรดําเนินการ
ตามมาตรการทางกฎหมายตอไป 

40 สปสช.เขต 1 เชียงใหม ทต.หนองควาย จัดตั้ง
ศูนยฟนฟูผูพิการ มีการ
จัดทําโครงการ โดยหนึ่ง
ในคาใชจายมี
คาตอบแทนอาสาสมัคร
ฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ 
จะสามารถทําไดหรือไม  

ตามประกาศขอ 7(3) กําหนดให
กองทุนฯสามารถพิจารณาอนุมัติ
เงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนและ
สงเสริมกิจกรรมการสรางเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค การฟนฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุกแกศูนยท่ี
ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและ
ฟนฟูสมรรถภาพของศูนยฟนฟูผู
พิการ รวมถึงคาตอบแทน
อาสาสมัครฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ ดวย จึงสามารถดําเนินการได 
โดยคณะกรรมการกองทุนฯควร
พิจารณาความเหมาะสม ความ
จําเปน และสภาพปญหาของพ้ืนท่ี 
และใหคํานึงถึงความซํ้าซอนของ
การจายให อสฟ.ท่ีอาจจะรับเงินคา
ปวยการในกรณีเปนอาสาสมัครอ่ืนๆ
ดวย เชน ในฐานะ อสม. เปนตน 

39 สปสช.เขต 6 ระยอง การใชเงินกองทุนในการ
จัดซ้ือคอมพิวเตอร เพ่ือ
ใชสําหรับการบริหาร
และพัฒนากองทุน ตอง
ผานการพิจารณาตาม
ระบบของสวนราชการ
ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด หรือไม 

ตามประกาศขอ 7(4) กําหนดใหเพ่ือ
สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร 
หรือพัฒนากองทุนฯใหมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ตองไมเกินรอย
ละ 15 ของรายรับของกองทุนฯใน
แตละปงบประมาณนั้น และในกรณี
ท่ีมีความจําเปนท่ีตองใชจายเพ่ือซ้ือ
ครุภัณฑท่ีเก่ียวของโดยตรง 
ครุภัณฑนั้นจะตองมีราคาไมเกิน  
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   (ตอ).... 
20,000 บาทตอหนวย โดยการจัดซ้ือ
จัดจางใหใชระเบียบขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยอนุโลม... 
จากขอกฎหมาย เห็นวา ในการ
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
การบริหารหรือพัฒนากองทุน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินฯตอง
เปนผูดําเนินงานตามวิธีการ และ
เง่ือนไขตามระเบียบท่ี อปท.ถือ
ปฏิบัติ รวมถึงกรณีขอหารือเก่ียวกับ
การผานการพิจารณาตามระบบ
ราชการกระทรวงมหาดไทย 

***กรณีของเครื่องคอมพิวเตอรหาก
จะจัดซ้ือตอง ผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ ICT จังหวัดดวย 

38 รพ.ปากชม จ.เลย ทําโครงการปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออก 
สามารถซ้ือเครื่องพน
หมอกควันไดหรือไม 
และการจัดซ้ือจัดจาง 
ตองเปนหนาท่ีหนวยงาน
ใด  

โรงพยาบาลปากชมขอรับสนับสนุน
โครงการ เปนไปตามหลักเกณฑของ
ประกาศขอ 7(1) และในการจัดซ้ือ
เครื่องพนหมอกควัน ดังกลาว หาก
คณะกรรมการกองทุนพิจารณาแลว
เห็นวา เปนอุปกรณท่ีมีความจําเปน
และสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคใหแกประชาชนใน
พ้ืนท่ี แตจะตองเปนการซํ้าซอนกับ
งบประมาณหนวยงานท่ีจะ
ดําเนินการอยูแลว 

สวนประเด็นหนวยงานใดเปนคน
จัดซ้ือ 

เม่ือคณะกรรมการกองทุน พิจารณา
อนุมัติสนับสนุนเงินงบประมาณแก 
โรงพยาบาลปากชม ดังนั้น 
โรงพยาบาลปากชมจึงมีหนาท่ี
ดําเนินการใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคโครงการท่ีเสนอมา 
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37 สํานักงานสาธารณสุข  
 จ.ฉะเชิงเทรา 

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินท่ี
สวนราชการไดรับการ
อุดหนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

  1.ตีความหลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินท่ี
สวนราชการไดรับการ
อุดหนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนราชการตาม ขอ 1
วรรคสอง โดย
หมายความรวมถึง
งบประมาณจากกองทุน
ดวยหรือไม 

เงินกองทุนฯไมใชเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แตเปน
เงินกองทุนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สรางหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีตามท่ีประกาศ
กําหนดตามท่ีมีความตกลงเทานั้น 

  2.จากหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติเก่ียวกับเงินท่ีสวน
ราชการไดรับการ
อุดหนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
กรณี กองทุนฯ โดย
คณะกรรมการกองทุนฯ
อนุมัติแผนงาน/โครงการ
และงบประมาณให
หนวยงานราชการ(รพ.
สต.) โดยการโอนเงินเขา
บัญชีท่ัวไป(บัญชีเงิน
บํารุง)ของ รพ.สต.ตอง
นําเงินท่ีไดรับฝากคลัง
จังหวัดหรือไม 

เงินกองทุนฯมิใชเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามความเห็น
ขอ 1 แลวนั้น จึงไมตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑกําหนดในหนังสือ
กระทรวงการคลังท่ี กค 0406.3/ว.
59 ลงวันท่ี 22 ก.ค.2552 แต
กําหนดใหนําเขาโดยเปดบัญชีเงิน
ฝากแยกเปนการเฉพาะหรือบัญชี
ท่ัวไปของหนวยงาน(เงินบํารุง)แต
ท้ังนี้การใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของหนวยงานนั้นๆ 

*** รพ.สต.ไมมีระเบียบของ สธ.ให
เปดบัญชีแยกตางหากเฉพาะได 
ดังนั้นตองนําเขาบัญชีเงินบํารุง 

36 ทต.ไชยวาน จ.อุดรธานี กรณีปลัดเทศบาลไมยอม
ลงนาม ไมมอบอํานาจใน
การลงนามในใบเบิกจาก
กองทุนฯ จะมีแนวทาง
ปฏิบัติอยางไร  
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  1.กรณีปลัดเทศบาลไมลง
นามในใบเบิกเงินหรือ
ฎีกาเบิกเงินกองทุนฯ 

โดยอางวาไมไดรับการ
แตงตั้งเปน
คณะกรรมการกองทุน 

เปนการไมถูกตองตามประกาศ
ประกาศฯ เนื่องจากการดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนฯเทศบาล
จะตองดําเนินงานภายใตหลักเกณฑ
หรือประกาศฯนั้น ตามขอ 4 และใน
สวนแนบทายในสวนของการรับเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การ
จัดทําบัญชีและรายงาน ตาม
เอกสารแนบทายประกาศฯ ได
กําหนดเปนอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

  2.หากปลัดเทศบาลไมลง
นามในใบเบิกเงินและไม
มอบอํานาจในการลง
นามในใบเบิก จะมี
แนวทางปฏิบัติอยางไร 

กรณีดังกลาวเปนประเด็นการ
บริหารจัดการภายในท่ีเก่ียวกับ
นโยบาย การมอบอํานาจ การสั่ง
การของนายกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน อยางไรก็ตาม หากปรากฎ
วา ผูบริหารสูงสุดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
(นายกเทศมนตรี) ลงนามในใบเบิก
เงินรวมกับพนักงานสวนทองถ่ินคน
ใดคนหนึ่ง ท่ีผูบริหารสูงสุด
มอบหมายไวยอมถือวา ชอบดวย
ประกาศแลวตามขอ 2.3 ของ
เอกสารแนบทาย 

  3.เทศบาลตําบลไชยวาน
มองวา เงินกองทุนฯเปน
เงินของเทศบาล ถูกตอง
หรือไม 

ไมถูกตอง เงินกองทุนฯมิใชเปนเงิน
ของเทศบาล แตเปนเงินท่ีมี
วัตถุประสงคเฉพาะ 

35 ทน.รังสิต จ.ปทุมธานี หารือเรื่อง การบริหาร
จัดการกองทุนฯสามารถ
นําไปดําเนินแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
เหลานี้ไดหรือไม 
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  -การทําประชาสัมพันธ
กองทุนทางชองทาง
ตางๆ เชน สถานี
วิทยุกระจายเสียง Cable 
TV 

-การทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน/หนังสือ
รายงานกิจกรรม 

-การทําแผนท่ีทางเดิน
ยุทธศาสตร 
-การทําสปอรตโฆษณา/
วีดิทัศน  
-การทําวิจัยเพ่ือพัฒนา
กองทุนฯ 

-คาลงทะเบียนฝกอบรม
คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ 

หากแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมขางตน เพ่ือใหการบริหาร
จัดการหรือพัฒนากองทุนใหมี
ประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นๆ สามารถดําเนินการได
ตามขอ 7(4) ประกอบกับขอ 4 ของ
ประกาศ ท้ังนี้ การเบิกคาชจายใน
สวนนี้ใหนํากฎ ระเบียบ ประกาศ 
หรือหลักเกณฑขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมาบังคับโดยอนุโลม 

 

  2.การจัดประชุม/อบรม
เพ่ือทําแผนท่ีทางเดิน
ยุทธศาสตร แก
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ โดยฝาย
เลขานุการกองทุนฯ
สามารถดําเนินการจาย
ในลักษณะใบยืมได
หรือไม 

สามารถทําใบยืมได ตามคูมือ
ปฏิบัติงานฯหนา 61-63 

34 ทต.วิชิต จ.ภูเก็ต กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ทต.วิชิต 
จัดทําโครงการจัดตั้งศูนย
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
แบบครบวงจร  

 

  1.กองทุนฯสามารถ
สนับสนุนงบประมาณให 
ทต.วิชิต เพ่ือซ้ือครุภัณฑ
และวัสดุอุปกรณตางๆ 

สามารถสนับสนุนงบประมาณแก
ศูนยดูแลสุขภาพผูสูงอายุแบบครบ
วงจร เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑและวัสดุ
อุปกรณท่ีจําเปนเพ่ือการสรางเสริม 
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   สุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล
ปฐมภูมิเชิงรุก ภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 
1.การจัดตั้งศูนยดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุตองเปนไปตามคูมือ หนา 
84-85 (มีอาคารถาวรเปนท่ีตั้งชัดเจน 
บริหารศูนยโดยมีกลไกของ
คณะกรรมการศูนย จัดทําแผนเงิน/
แผนงบประมาณ กําหนดเวลาเปด-
ปดและระบุตัวบุคคลปฏิบัติงาน มี
การจัดทําบัญชีรายรับ-จายของศูนย 
จัดทําระบบขอมูลท่ีจําเปน จัดทํา
สรุปรายงานผลการดําเนินงานป ละ 
1 ครั้ง) 

2.การเสนอขอสนับสนุนเพ่ือจัดทํา
โครงการฯจะตองเสนอขอโดย
หนวยงานท่ีรับผิดชอบศูนยฯ(ซ่ึงใน
ท่ีนี้ คือ ทต.วิชิต โดยกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมรวมกับ
สวัสดิการสังคม ตามขอหารือ) 
3.โครงการจะตองกําหนดกิจกรรม
หรือบริการของศูนยฯใหชัดเจนวา
จะมีกิจกรรมหรือบริการอะไรบาง/
ใหแกกลุมเปาหมายใด เพ่ือใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคโครงการฯ และใน
การจัดซ้ือครุภัณฑและอุปกรณ
ตางๆนั้น จะตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและชุดบริการ
กลุมเปาหมายของศูนยฯ(ไมใชเปน
โครงการเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑเทานั้น) 
โดยใหคณะกรรมการกองทุน
พิจารณาตามความเหมาะสมและ
จําเปน เม่ือจัดซ้ือแลวการดูแลและ
บํารุงรักษาใหอยูในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล 
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  2.ในการเบิกจาย
งบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนใหกับเทศบาล
ตําบลวิชิต 
คณะกรรมการกองทุน 
และคณะผูรับเงิน
สนับสนุนและบริหาร
ศูนยฯจะลงนามบันทึก
ขอตกลง 

ไมจําเปนจะตองจัดขอตกลงระหวาง
เทศบาลตําบลวิชิต กับกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพราะ
การจายเงินแกผูรับการสนับสนุนทุน
ตามประกาศขอ 4 

33 ทน.นครปฐม จ.นครปฐม เบิกจายเงินกองทุนฯใน
การใหบริการฉีดวัคซีน
ไขหวัดใหญ ในกลุมเด็ก
นักเรียน กลุมคนทํางาน
อายุระหวาง 50-60 ป 
กลุมหญิงครรภ กลุมผูท่ี
มีโรคอวนและกลุมอ่ืนๆ
ไดหรือไม 

วัคซีนไขหวัดใหญ สปสช.ได
ดําเนินการอยูแลวตามงบประมาณ
คาใชจายบริการสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรคระดับประเทศ
(P&P Nation Piority Program and 

Central Procurement) ดังนั้นจึงไม
เหมาะสมและซํ้าซอนกับงบดังกลาว 

32 ทน.ภูเก็ต จะนําเงินกองทุนฯไป
จายเปนเงินรางวัล
ประจําป(โบนัส) แก
ลูกจางกองทุนฯสามารถ
กระทําไดหรือไม 

ไมเขาขายลักษณะของการบริหาร
หรือพัฒนากองทุนฯใหมี
ประสิทธิภาพ 

31 อบต.ทาไม จ.สมุทรสาคร จัดทําโครงการดูแล
ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูปวยระยะสุดทาย ตาม
นโยบายหมอครอบครัว  

โดยระบุคาตอบแทน
ปฏิบัติงานวันละ 50 บาท 
และคาเดินทางวันละ 50 

บาท กองทุนฯสามารถ
จายคาตอบแทนดังกลาว
ไดหรือไม 

ประเด็น คาตอบแทน 50 บาท/วัน 
เปนสิ่งท่ีทําไดและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคกองทุนฯตามประกาศ
แตใหคํานึงความซํ้าซอน กับภารกิจ
งานปกติเก่ียวกับคาปวยการ อสม. 
โดยคํานึงถึงชวงเวลาและเปาหมาย
ผูปวย 

ประเด็นคาพาหนะเดินทางลงเยี่ยม
ดูแล ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวย
ระยะสุดทายวันละ 50 บาท เห็นวา 
คาพาหนะดังกลาวอาจครอบคลุม
อยูในคาปวยการในการปฏิบัติหนาท่ี 
อสม.อยูแลว 
 

 



ขอหารือ ผูหารือ ประเด็น ผลการตอบ 

30 ทต.สามกอ  ชมรมคนรักษสุขภาพ 
ของสนับสนุน
งบประมาณจัดหาตูยา
และยาสามัญประจําบาน
ใหแกประชาชนในแตละ
หลังคาเรือน เหมาะสม
หรือไม 

แมยาสามัญประจําบานซ่ึงเปน
เวชภัณฑในการดูแลความเจ็บปวย
เบื้องตน อาจเปนเครื่องมืออยาง
หนึ่งเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ การ
ปองกันโรค แกผูท่ีมีปญหาทาง
สุขภาพก็ตาม แตการสนับสนุนยา
สามัญประจําบานในลักษณะท่ัวไป
กับทุกครัวเรือน โดยมิผานการคัด
กรองสุขภาพ และการใหการ
สนับสนุนเทาท่ีจําเปนตอสุขภาพนั้น 
อาจไมเหมาะสมและเปนภาระแก
กองทุน 

29 ทน.รังสิต ศูนยถายทอดเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก
จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน
ฯ สามารถดําเนินการได
หรือไม  

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก เปนความรวมมือ
ระหวาง ทน.รังสิต กับ สสส. ม.
เทคโนโลยีธัญบุรี และสํานักงาน
ประกันสังคม บริหารงานโดย
คณะกรรมการศูนยฯ ซ่ึงแตงตั้งโดย 
ทน.รังสิต  ดังนั้นศูนยฯดังกลาวมิได
เขานิยามของกลุมหรือองคกร
ประชาชน แตเปนศูนยซ่ึงบริหาร
จัดการภายใตการดูแลของ ทน.
รังสิต การขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุน ควรดําเนินการโดย
เทศบาลนครรังสิต 

28  2.การพัฒนาเครือขาย 
อสม. การสรางแรงจูงใจ
โดยการทําโลเชิดชู
เกียรติ จัดทําชุด
ปฏิบัติงาน ถือเปน
ภารกิจในการบริหาร
หรือพัฒนากองทุนฯใหมี
ประสิทธิภาพหรือไม 
 
 
 

 

มิไดเปนไปเพ่ือประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของคณะบุคคลหรือ
บุคคลดังกลาวไดขางตน ดังนั้น การ
สนับสนุนคาใชจายดังกลาว ไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ 7(4) 



ขอหารือ ผูหารือ ประเด็น ผลการตอบ 

  3.การดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาว กลุมติดบานให
ออกมาทํากิจกรรมทาง
สังคม โดยมีการจัดรถ
รับ-สงผูสูงอายุใหมาเขา
รวมกิจกรรม ไดหรือไม 

ตามประกาศขอ 4 ประสงคให
หนวยงานหรือองคกรท่ีขอรับการ
สนับสนุนนั้น นําเงินกองทุนฯไปใช
จายเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขหรือ
กิจกรรมดานสาธารณสุขใหแกกลุม
แมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมคน
พิการ กลุมผูประกอบอาชีพท่ีมี
ความเสี่ยง และกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง
ท่ีอยูในพ้ืนท่ี สามาถเขาถึงบริการ
สาธารณสุขไดอยางท่ัวถึงเปนสําคัญ  
ดังนั้น การใชจายเงินเพ่ือจัดรถรับ-
สงผูสูงอายุเพ่ืออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยนั้น เปนบริการทาง
สังคม ไมใช การจัดบริการ
สาธารณสุข การใหเงินสนับสนุน
ดังกลาว อาจไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคกองทุน 

  4.กลุมอาสากูชีพเปนการ
รวมกลุมกันของภาค
ประชาชนท่ีผานการ
อบรมปฐมพยาบาล
เบื้องตน  กองทุน
สามารถสนับสนุน
อุปกรณเพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานหรือไม  

แมประกาศตามขอ 7(2) จะสามารถ
สนับสนุนใหกลุมหรือองคกร
ประชาชน ดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือการสราง
เสริมสุขภาพ ปองกันโรค ได แต
เนื่องจากภารกิจดานการแพทย
ฉุกเฉิน มีระบบการสนับสนุน
งบประมาณดังกลาวแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยูแลว การ
สนับสนุนอุปกรณเพ่ือการ
ปฏิบัติงานดังกลาว จึงอาจเกิด
ปญหาความซํ้าซอนได 

27 อบต.วังน้ําเขียว กําแพงแสน 
จ.นครปฐม 

การนําเงินกองทุนฯไป
จายคาตอบแทนนอก
เวลาราชการของ อสม.
จะมีแนวทางปฏิบัติ
อยางไรบาง 

คณะกรรมการกองทุนฯ ตอง
พิจารณาอยางรอบคอบและคํานึงถึง
ความซํ้าซอนของภารกิจ อสม.
เนื่องจากมีคาปวยการ อสม.อยูแลว
ดวย 
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26 ทต.ทาสบเสา จ.ลําพูน กรณีมีการฟองรอง
ระหวางผูรับทุน-กองทุน 
ใหคืนเงินโครงการท่ี
ไดรับไปแตไมดําเนิน
โครงการตามท่ีสัญญาไว 
ศาลพิพากษาถึงท่ีสุดให
คืนเงินเขากลับกองทุน 
กองทุนตองดําเนินการ
อยางไรกับเงินดังกลาว 

ตามประกาศขอ 5 กําหนดวา เงิน
หรือทรัพยสินของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย 
...(4) รายไดอ่ืนๆหรือทรัพยสินท่ี
ไดรับมาในกิจการของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ดังนั้นกองทุน
ตองออกใบเสร็จรับเงินเม่ือมีการคืน
เงินดังกลาว 

25 สปสช.เขต 3  นครสวรรค กรณีเงินกองทุนฯเหลือ
ตองกลายเปนเงินสะสม 
ตามระเบียบมหาดไทย
หรือไม และมีแนวทาง
ปฏิบัติอยางไร 

เงินเหลือจากการใชในแตละป 
สามารถนําไปใชในปงบประมาณ
ถัดๆไปได ไมตองนําหลักเกณฑ วิธี
ปฏิบัติเก่ียวกับเงินสะสม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินของ อปท.ป 2547 มาใช
บังคับโดยอนุโลม แตอยางใด 

24 โรงพยาบาลชลประทาน ขอรับสนับสนุนโครงการ
คัดกรองและดูแลสุขภาพ
ผูรับบริการสถานแรกรับ
คนไรท่ีพ่ึงนนทบุรี ได
หรือไม 

สามารถขอรับสนับสนุนไดตาม
ประกาศขอ 7(1) อยางไรก็ตามหาก
มีเหตุผลความจําเปนดาน (1) การ
บริหารจัดการ (2) การจัดบริการ
สาธารณสุข (3) การสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรค 
กลุมเปาหมายดังกลาว อาจไดรับ
บริการสาธารณสุขตามความจําเปน
และเหมาะสมได แตตองไมซํ้าซอน
กับสิทธิประโยชนท่ีไดรับจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

23 ทม.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทําโครงการฯแตมี
กิจกรรมท่ีมีลักษณะ
คาใชจายเปนขามป 
หารือการขอเบิกเงิน
งบประมาณขามป 
สามารถทําไดรือไม 
เนื่องจากมีการขอเง 

ตามประกาศขอ 15 กําหนดให
สามารถทําได แตอยางไรก็ตาม
เพ่ือใหสะดวกกับทางบัญชี การทํา
โครงการควรมีระยะเวลาสิ้นสุดเปน
รายปงบประมาณไป มิควรติดพัน
เปนในลักษณะขามป 
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22 ทน.รังสิต จ.ปทุมธานี การจัดตั้งศูนยท่ีดําเนิน
กิจกรรมเก่ียวกับการ
พัฒนาและฟนฟู
สมรรถภาพ คุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุหรือคน
พิการในชุมชน   จะมี
แนวทางการสนับสนุน
งบประมาณโดยตรงกับ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนยฯไดหรือไม 

ตามคูมือฯหนา 84-85 และประกาศ
ขอ 7(3)  ดังนั้น หากปรากฎวาศูนย
ดังกลาวมีคุณสมบัติครบตามนิยาม
และหลักเกณฑการพิจารณาศูนย 
ตามคูมือดังกลาว ยอมสามารถ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนได โดยผูรับผิดชอบศูนยฯ
ควรเปนคนขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดังกลาว 

21 ทต.ตลุกดู  หารือแนวทางการชดใช
เงินคืนกองทุนฯซ่ึงจาเชย
เปนคาเลาเรียนของ
บุคลากรกองทุนฯ 

การเรียกเงินคืนกองทุนจากคูสัญญา 
ปกติเปนหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จะเรียกเงินคืนตาม
จํานวนหรือแบงชําระเปนงวดๆเปน
ขอตกลงท่ี อปท.จะตองทํากับ
คูสัญญา 

20 ทม.หลังสวน จ.ชุมพร 1.กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เปนสวนราชการ 
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
เปนราชการสวนทองถ่ิน 
หรือไม 

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
พ้ืนท่ี เปนรูปแบบการบริหารจัดการ
ระบบหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะคลาย
กองทุนหมูบานหรือ กองทุนอ่ืนใน
ชุมชน ซ่ึงเกิดจากความรวมมือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กับ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ โดยบริหารภายใตประกาศ
ฯ พ.ศ.2557 ดังนั้น กองทุนฯจึงไม
เปนสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ 
ราชการสวนทองถ่ิน 

  2.หากกองทุนฯมิใชสวน
ราชการ หรือเปน
หนวยงานอ่ืนของรัญ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
เปนสวนราชการทองถ่ิน  
ตามขอ 1 กองทุนฯ
สามารถจางพนักงานจาง
ตามภารกิจ หรือ

2.1กรณีจางบุคคลภายนอก ซ่ึงมิใช
ลูกจางหรือพนักงานของ อปท.หาก
พิจารณาแลวเห็นวา 1) มีความ
จําเปนตอการบริหารหรือพัฒนา
กองทุนใหมีประสิทธภาพ 2) มี
เงินกองทุนเพียงพอ กลาวคือ ไม
เปนภาระของกองทุนเกินสมควร 3) 

การจางบุคคลปฏิบัติงานดังกลาวไม



พนักงานเทศบาล  เปนลักษณะการจางประจําหรือ 
ขอหารือ ผูหารือ ประเด็น ผลการตอบ 

  เปนลูกจางกองทุนฯใน
ลักษณะการจางเหมา
ตามภารกิจท่ีทาง
คณะกรรมการกองทุนฯ 
กําหนด หรือการจางราย
เดือนไดหรือไม และมี
แนวทางปฏิบัติอยางไร 

ผูกพันระยะยาว และ 4) 

คณะกรรมการไดอนุมัติแผนงาน/
โครงการในการจางบุคคลแลว 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอม
สามารถจางบุคคลปฏิบัติงานเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารและพัฒนา
กองทุนได 
2.2 กรณีจางบุคคลซ่ึงเปนลูกจาง
หรือพนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในลักษณะจางเหมา
ตามภารกิจหรือจางเปนรายเดือน
หรือไม นั้น ยอมข้ึนอยูกับ กฎ 
ระเบียบภายในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และควรคํานึงถึงความ
ซํ้าซอนกับหนาท่ีปฏิบัติงานประจํา
และเวลาปฏิบัติงานประจําของลุก
จางหรือพนักงานดวย 

19 ทต.วิเศษไชยชาญ 1.การขอรับการ
สนับสนุนโครงการฯของ
กองทุนฯ ผูขอรับ
สนับสนุนงบประมาณ
เปนรายบุคคลไดหรือไม 

ตามประกาศฯไดกําหนดผูมีสิทธิท่ี
จะไดรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ
ไดแก สถานบริการ หนวยบริการ 
หนวยงานสาธารณสุข หนวยงานอ่ืน 
กลุมหรือองคกรประชาชน ซ่ึงกรณี
กลุมหรือองคกรประชาชนนั้น ความ
ในขอ 2 ของประกาศฯ หมายถึง 
องคกรชุมชน องคกรเอกชน หรือ
ภาคเอกชน ท่ีมีการรวมตัวกันเปน
กลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือ
องคกรท่ีเรียกชื่ออ่ืนตั้งแต 5 คนข้ึน
ไป ซ่ึงการรวมตัวกันดําเนินกิจกรรม 
โดยมีวัตถุประสงคไมแสวงหาผล
กําไร ท้ังนี้จะเปนนิติบุคคลหรือไมก็
ได 
ดังนั้น การขอสนับสนุนเงินกองทุนฯ
เปนรายบุคคล จึงไมสามารถกระทํา
ได 
 



 
ขอหารือ ผูหารือ ประเด็น ผลการตอบ 

  2.การจัดซ้ือวัสดุกีฬา 
อาทิ เปตอง ตะกรอ 
แบดมินตัน บาสเกตบอล 
และเสื่อโยคะออกําลัง
กาย โดยไมมีกิจกรรมอ่ืน
รวมดวยไดหรือไม และมี
ขอบเขตดําเนินการ
อยางไร 

การจัดซ้ือวัสดุกีฬาหรืออุปกรณใดๆ 
โดยไมมีกิจกรรมอ่ืนรวมดวยจึงไม
สามารถดําเนินการได แมวัสดุ
ดังกลาวจะเปนอุปกรณเพ่ือ
ประกอบการจัดบริการสาธารณสุข
หรือกิจกรรมสาธารณสุขก็ตาม 
คณะกรรมการกองทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสม ความจําเปนและ
สวนสําคัญคือ การดําเนินกิจกรรม
บรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม 
รวมถึงความตองการของประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

18 อบต.บานนา จ.สุราษฎรธานี กรณีโครงการของกลุม
หรือองคกรประชาชน
ดําเนินงานภายใตกรอบ
การจายเงินท่ีนอกเหนือ
ตามประกาศขอ 7(4) 

หากโครงการฯดังกลาวมี
คาใชจายในการเดินทาง
และคาตอบแทนท่ีตองใช
ไมเกินรอยละ 15 ดวย
หรือไม  

กรณีกลุมหรือองคกรประชาชน 
รวมถึงหนวยงานอ่ืน ขอรับ
สนับสนุนงบประมาณเปนไปตาม
ประกาศขอ 7(2) มิไดกําหนดวงเงิน
ข้ันสูงของเงินท่ีใหการสนับสนุนไว 
จึงไมถูกบังคับวาจะตองใชไมเกิน
รอยละ 15 ดังเชน คาใชจายในการ
บริหารหรือพัฒนากองทุน 

17 สปสช.เขต 3 จ.นครสวรรค หารือเก่ียวกับหลักเกณฑ 
อัตราคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการสําหรับบุคลากร
สาธารณสุข และ
บุคลากรของ อปท.ท่ีได
ดําเนินการตามแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม 
ท่ีขออนุมัติจากกองทุนฯ
ควรใชหลักเกณฑใดการ
เบิกจาย และตอบแทน
เทาไร  
 
 

อัตราคาตอบแทนยอมเปนไปตาม
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ี
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ ท้ังนี้ไมเกินกวาอัตราท่ี
กําหนดในระเบียบ/ประกาศของ
สวนราชการหรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้นๆ ถือปฏิบัติแลวแต
กรณี แตการจายคาตอบแทน
บุคลากรในโครงการนั้นจะตอง
ปฏิบัติงานท่ีมีความจําเปนเพ่ือให
บรรลุตามวัตถุประสงค และ
กิจกรรมท่ีจะเบิกคาตอบแทนไมควร
ซํ้าซอนกับงานประจําหรือกิจกรรม
ท่ีมีงบประมาณปกติอยูแลว 



 
ขอหารือ ผูหารือ ประเด็น ผลการตอบ 

16 ทน.สกลนคร การใชเงินกองทุนฯ
ประเภท 7(4) เพ่ือบริหาร
จัดการกองทุน สามารถ
นําเอาวงเงินท่ีเหลือจาก
ปท่ีผานมามารวมเปน
รายรับเพ่ือคิดวงเงิน
คิดเงินบริหารจัดการ 
รอยละ 15 ดวยหรือไม 

ตามคูมือปฏิบัติงาน เงินคงเหลือปท่ี
ผานมาใหนํากลับมารวมเปน
เงินกองทุน โดยไมถือเปนเงินรายรับ 
จึงไมนับรวมเปนวงเงินในการ
คํานวณคาใชจายในการบริหารหรือ
พัฒนากองทุน 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สปสช.เขต 6 ระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.การจายเงินกองทุนฯ
ตามขอ 7(3) สามารถ
จายใหศูนยเด็กเล็ก
เอกชน โรงเรียนของ
เอกชน โรงเรียนของรัฐท่ี
รับผิดชอบเด็กเล็กท่ีมี
อายุตํากวา 5 ขวบได 
หรือไม 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตามคูมือหนา 84-85 ของการ
สนับสนุนสงเสริมศูนยดูแลเด็กเล็ก 
ผูสูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุน 
ตองพิจารณาวาตองเปนศูนยดําเนิน
กิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและ
ดูแลเด็กเล็กในชุมชน มีอาคารท่ีตั้ง
ทําการศูนยฯเปนการถาวร มีการ
บริหารจัดการโดยกลไก
คณะกรรมการท่ีมาจากหลายภาค
สวน ประกอบกับ ควรมีระบบ
การเงิน ระบบขอมูล แผนการ
ดําเนินงาน เปนตน ดังนั้น หากศูนย
เด็กเล็กของเอกชน โรงเรียนเอกชน 
โรงเรียนของรัฐ ตามขอหารือมี
คุณสมบัติครบตามนิยามและ
หลักเกณฑ ตามคูมือดังกลาว ก็ยอม
สามารถขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ือดําเนินกิจกรรมตามขอ 
7(3) ของประกาศได 

  2.การใชจายเงินกองทุนฯ
ตามขอ 7(3) เพ่ือ
สนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค 
การฟนฟูสมรรถภาพฯ
ของศูนยฯ หนวยงาน
สาธารณสุข หนวย
บริการสาธารณสุข 

วัตถุประสงคขอ 7(3) มีเจตนา
ประสงคใหเงินกองทุนกับศูนยฯ
นําไปใชจายโดยตรง เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินกิจกรรมในศูนยและนอก
ศูนยได แตหากสถานบริการ หนวย
บริการ หนวยงานสาธารณสุข 
ตองการจะดําเนินกิจกรรมท่ีมี
เนื้อหาเก่ียวกับเด็กเล็ก หรือ
ผูสูงอายุ หรือคนพิการ ยอมสามารถ



สถานบริการสาธารณสุข ขอรับการสนับสนุนตาม 7(1) ได 
ขอหารือ ผูหารือ ประเด็น ผลการตอบ 

  หรือหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ สามารถขอรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุน
ฯเพ่ือเขาไปดําเนิน
กิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค
ฯลฯ ในศูนยดังกลาวได
หรือไม 

 

  3.กรณีศูนยเด็กเล็ก ศูนย
พัฒนาและฟนฟูคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุและคน
พิการ หรือศูนยใน
ลักษณะเดียวกัน มีเด็ก
เล็ก ผูสูงอายุหรือคน
พิการจากนอกพ้ืนท่ีของ
กองทุนฯมาอยูในศูนย
ดังกลาว จะถือเปน
บุคคลเปาหมายท่ีกองทุน
ฯจะตองใหการสนับสนุน
และดูแลสงเสริมสุขภาพ
ดวยหรือไม 

การจัดกิจกรรมของศูนยฯนั้น หาก
กรรมการศูนยฯเห็นวา มีเหตุผล
จําเปนดาน 1) การบริหารจัดการ
ของศูนย 2) การจัดบริการ
สาธารณสุข 3) การสรางเสริม
สุขภาพและการปองกันโรค 
บุคคลภายนอกพ้ืนท่ีซ่ึงมาอยูใน
ศูนยฯก็อาจไดรับการดูแลตาม
กิจกรรมดังกลาวตามความ
เหมาะสม 

14 ทน.ภูเก็ต กองทุนฯสามารถใชใน
การดูแลสุขภาพของ
แรงงานตางดาวในเรื่อง
การสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค สามารถ
ดําเนินการไดหรือไม 

ตองเนนการใหบริการแกบุคคลใน
พ้ืนท่ี ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย
เปนสําคัญ แตอยางไรก็ตาม หากมี
ความจําเปนดาน 1) ) การบริหาร
จัดการของศูนย 2) การจัดบริการ
สาธารณสุข 3) การสรางเสริม
สุขภาพและการปองกันโรค  
แรงงานตางดาวก็อาจไดรับบริการ
สาธารณสุขตามความเหมาะสมได 

13 ทต.ปากน้ํา กองทุนสามารถจางเหมา
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานธุรการและ
เอกสารของกองทุนฯ ได
หรือไม 

การจางเหมาบุคคลมาปฏิบัติงาน
เพ่ือสนับสนุนการบริหารและพัฒนา
กองทุนฯสามารถทําไดหากพิจารณา 

1) กองทุนมีเงินเพียงพอ 2) มีความ
จําเปนตอการบริหารหรือพัฒนา
กองทุนใหมีประสิทธิภาพ 3) การ



จางบุคคลปฏิบัติงานดังกลาวไมเปน 
ขอหารือ ผูหารือ ประเด็น ผลการตอบ 

   การจางในลักษณะจางประจําหรือ
ผูกพันระยะยาว และ4) 

คณะกรรมการกองทุนไดอนุมัติ
แผนงาน โครงการในการจางบุคคล 

12 ทต.หนองขาว กองทุนฯใหการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการวิจัยพฤติกรรม
การดูแลจนเองผูปวย
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง โดยชมรม  
อสม.ต.หนองขาว 

โครงการวิจัย จึงไมใชการจัดบริการ
สาธารณสุขหรือกิจกรรมดาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี แตอยางไรก็
ตาม หากเห็นวามีเหตุผลจําเปนใน
พ้ืนท่ี จะตองดําเนินการศึกษาวิจัย
พฤติกรรมสุขภาพในพ้ืนท่ี ก็ควร
ดําเนินการเฉพาะเพ่ือใหการบริหาร
จัดการและพัฒนากองทุนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพโดยใช
เงินกองทุนขอ 7(4) และเปน
แผนงานโครงการท่ีควรให อปท.นั้น
เปนผูดําเนินการ 

11  ทม.แสนสุข กรณีกองทุนฯ ทม.แสน
สุข จะจางพนักงานของ
กองทุน โดยใชงบบริหาร
ตามขอ 7(4)   

 

  1.การจัดจางพนักงาน
ของกองทุนตองข้ึน
ทะเบียน นายจาง-
ลูกจางตามกฎหมาย
ประกันสังคมหรือไม 
อยางไร 

ตองข้ึนอยูกับลักษณะการจาง  
1.หากประสงคจางแรงงาน 
นายจาง-ลูกจาง ยอมตกอยูภายใต
กฎหมายประกันสังคม  
2.หากจางเหมาทําของ ยอมไมตก
ภายใตกฎหมายประกันสังคม 

อยางไรก็ตาม จากวัตถุประสงค
กองทุนฯ เห็นวาตองมีการจาง
บุคคลก็ควรจางบุคคลในลักษณะ
จางทําของ และผูกพันเพียงชวง
ระยะเวลาหนึ่งเทานั้น(ไมควรเกิน 1 
ป) 

  2.หากมีการข้ึนทะเบียน
ประกันสังคม การสมทบ
ของนายจาง จะสามารถ
ใชเงินกองทุนฯไดหรือไม 

หากเงินสมทบเก่ียวเนื่องจากการ
จาง เม่ือการจางบุคคลเปนไปเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนา
กองทุนใหมีประสิทธิภาพแลว การ



จายเงินสมทบยอมสามารถทําได 
ขอหารือ ผูหารือ ประเด็น ผลการตอบ 

   ตามประกาศ 7(4) ท้ังนี้การจายเงิน
สมทบตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน 

10 ทต.วิชิต จ.ภูเก็ต การจัดตั้งศูนยดูแล
สุขภาพผูสูงอายุครบ
วงจร โดยขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ 

การพิจารณาสนับสนุนศูนยฯเปน
อํานาจของคณะกรรมการกองทุนใน
การพิจารณาอนุมัติแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม ในการใช
ดุลยพินิจตามความเหมาะสมดูวา 
โครงการดังกลาวสอดคลองกับ
วัตถุประสงคกองทุนหรือไม และ
ควรพิจารณาดวยวาเงินท่ีจะ
สนับสนุนนั้นไดสัดสวนหรือไม โดย
อาจพิจารณาจากสถานะกองทุนท่ีมี
อยู บริบท และสภาพปญหา
สาธารณสุขของพ้ืนท่ีเปนสําคัญ 

กรณีท่ีโครงการจัดตั้งศูนยดูแล
สุขภาพผูสูงอายุครบวงจร  
1.มีคาใชจายเก่ียวกับเครื่องมือหรือ
อุปกรณในโครงการนั้น 
คณะกรรมการกองทุนจะตอง
พิจารณา วาเปนเครื่องมือหรือ
อุปกรณท่ีใชเก่ียวกับการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟู
สมรรถภาพและการรักษาพยาบาล
ปฐมภูมิเชิงรุก หรือไม ดังนั้น 
อุปกรณดนตรี อุปกรณใน
หองอาหาร เปนตน อาจไม
เหมาะสม 

2.คาใชจายเก่ียวกับตอบแทน
บุคลากรทางการแพทย เห็นวา หาก
จําเปนตอการดําเนินงานก็สามารถ
ดําเนินการได ท้ังนี้อัตรา
คาตอบแทนยอมเปนไปตามระเบียบ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
โดยอนุโลม 

3.คาจางลูกจางของโครงการนั้น 



เห็นวา วัตถุประสงคกองทุน  
ขอหารือ ผูหารือ ประเด็น ผลการตอบ 

   โดยนําเงินไปใชจายเก่ียวกับ
กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ การ
ปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ
และการรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิง
รุกเปนสําคัญ การจางบุคคลใน
ลักษณะเปนการประจําในศูนยนั้น 
จึงอาจไมเหมาะสม 

9 ทต.ปากน้ําชุมพร การลงนามในใบเบิกเงิน
ซ่ึงกําหนดใหหัวหนากอง
คลังหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายเปนผูลงนาม
หรือไม 

1.ตามแบบฟอรมและหนังสือ 
สปสช. 3.18.15/ว.0046 ลงวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2557 ท่ีกําหนดให
หัวหนากองคลังหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายเปนผูเสนอความเห็นตอ
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ข้ึนอยูกับการบริหารจัดการของ 
อปท.  
2.สวนผูมีอํานาจจายเงินออกจาก
บัญชี ตามแนบทายประกาศขอ 2.3 
ในสวนของพนักงานสวนทองถ่ินนั้น 
กําหนดใหเปนดุลยพินิจของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีจะมอบหมายพนักงานสวนทองถ่ิน
จํานวน 2 คน 
3.สวน อปท.ใดประสงคจะ
มอบหมายใหหัวหนาคลังเปนผูลง
นามในแบบฟอรมการเบิกจายตาม
ขอ 1 หรือการลงนามเบิกจายเงิน
จากบัญชีกองทุนฯตามขอ 2 เพ่ือ
การตรวจสอบหรือควบคุมการใช
เงินใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ยอม
สามารถทําได 
 

    
    

 


