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 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
หลักการส าคญั  เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพื้นที่โดยสง่เสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม 
ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 โดยประกาศใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  

ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 47 มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ร่วมด าเนินกิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณสุขในท้องถิ่น สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
http://obt.nhso.go.th/)  

 
 

แหล่งทีม่าของเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
 (1) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ 
 (2) เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (3) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 (4) ค่าบริการอื่น กรณี อปท.ที่มีความพร้อม ความเหมาะสม แสดงความจ านงเข้าร่วมจัดบริการสาธารณสุข

ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
การสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ ดังต่อไปนี ้ 

(1) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน ต่ ากว่า 6 
ล้านบาท   

(2) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ 6 ถึง 
20 ล้านบาท   

(3) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า 20 
ล้านบาท 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
• เข้าถึงการจัดบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น  
• ประชาชนมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

• การจัดการสุขภาพของชุมชน มีการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทหรือปัญหาของพื้นที่ 
• เกิดความมัน่ใจมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนทุกกลุ่มวยั 

http://obt.nhso.go.th/
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    ภาพรวมขัน้ตอนการด าเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

1 2 3 4 5 6 
คณะกรรมการ
กองทุน 
ท้องถิ่นเป็น
ผู้บริหารจัดการ
ภายใต้ความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

เงินหรือสินทรพัย ์
งบประมาณในการ
สนับสนุน 
ประกอบด้วย      
 1. เงินจาก สปสช. 
 2. เงินจาก อปท. 
 3. รายได้อื่นๆ 
 4. ค่าบริการ
สาธารณสุขอื่น เช่น 
ค่าบริการ LTC 

การใช้จ่ายเงนิ
ตามแผนงาน
งาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่
ได้รับการอนุมัติ
จาก
คณะกรรมการ 

การด าเนินการ
ขอรับงบประมาณ
โดย (หน่วยบริการ
,สถานบริการ,
หน่วยงาน
สาธารณสุข,องค์กร
หรือกลุ่มประชาชน 
และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ฯลฯ 

รายงานกองทนุ 
 ผ่านโปรแกรม
บริหารจัดการใน
ระบบออนไลน์ 
http//obt.nhso.
go.th2obt 

การติดตาม 
ประเมนิผล 
ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงานและ
ประเมินผล
ภาพรวมของ
กองทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ (ตามแผนงาน โครงการ กจิกรรม) 

1) สนบัสนุนและส่งเสริมการจดับริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข 
2) สนบัสนุนและส่งเสริมการจดักระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกนัโรคขององคก์ร

หรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน  
3) สนบัสนุนและส่งเสริมการจดับริการสาธารณสุข 

• ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหรือศูนยท่ี์ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพฒันาและดูแลเด็กเล็กใน
ชุมชน หรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หรือศูนยท่ี์ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบั
การพฒันาและดูแลเดก็เลก็ในชุมชน 

• ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนชุมชน หรือการพฒันาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
หรือคนพิการในชุมชน 

4) สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารหรือพฒันากองทุนฯ ใหมี้ประสิทธิภาพของ อปท. 
5) เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภยัพิบติัในพื้นท่ี 

                    

 
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ (ตามแผนงาน โครงการ กจิกรรม) 

1) สนบัสนุนและส่งเสริมการจดับริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข 
2) สนบัสนุนและส่งเสริมการจดักระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกนัโรคขององคก์ร

หรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน  
3) สนบัสนุนและส่งเสริมการจดับริการสาธารณสุข 

• ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหรือศูนยท่ี์ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพฒันาและดูแลเด็กเล็กใน
ชุมชน หรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หรือศูนยท่ี์ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบั
การพฒันาและดูแลเดก็เลก็ในชุมชน 

• ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนชุมชน หรือการพฒันาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
หรือคนพิการในชุมชน 

4) สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารหรือพฒันากองทุนฯ ใหมี้ประสิทธิภาพของ อปท. 
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   การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน           

องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน อ านาจหน้าที ่
1. ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
3. สมาชิกสภา อปท. ที่สภา อปท. มอบหมาย จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
4. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง 
จ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ  
 5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน เป็น
กรรมการ 
6 ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกิน 
5 คน เป็นกรรมการ  
 7 ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
อิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) เป็นกรรมการ  
 8 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 9 ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขหรือที่
เรียกชื่ออื่นของ อปท. หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. มอบหมาย เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10 หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุดของ  อปท. 
มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

• คณะกรรมการกองทุนมีที่ปรึกษาเป็น สาธารณสุขอ าเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจ าที่
จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และท้องถิ่นอ าเภอ  

1. พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
2. พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
3. ออกระเบียบที่จ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพใน
การบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับประกาศ 
4. สนับสนุนใหบุ้คคลในท้องถิ่นเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วย
บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
5. ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ 
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข 
ของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือ
กลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และ
เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ      
ที่มีภาวะพึ่งพิง 

อ านาจหน้าที ่

1. ผู้บริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มอบหมาย  เป็นประธานอนุกรรมการ   

2.  ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวนสองคน   เป็นอนุกรรมการ 
3.  หัวหน้าหน่วยบริการประจ าที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นหรือผู้แทน  
    เป็นอนุกรรมการ       
4.  สาธารณสุขอ าเภอหรือผู้แทน  เป็นอนุกรรมการ 
5.  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น  เป็นอนุกรรมการ    
6.  ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข  เป็นอนุกรรมการ 
7.  ผู้ช่วยเหลือดแูลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพ่ึงพิง  เป็นอนุกรรมการ 
8.  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 9.  เจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย    
เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแล
รายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแล
รายบุคคลส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วย
บริการ หรือสถานบริการ  
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


