
 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น (รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)     
ที่    รบ 73001/     วันที่  18  มีนาคม  2563    
เรื่อง  รายงานการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิง เทคนิคการลงระบบ  Long Term 
Care / คลินิกเอกสารกองทุน เอกสารตัวอย่างประกอบฎีกา การเบิกจ่าย/ การบริหารจัดการอาสาสมัครบริบ าล
ท้องถิ่น”             
   

เรียน      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ที่ 044/2564  เรื่อง  ให้พนักงานส่วนต าบลเดินทางไป
ราชการ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564  ได้อนุญาตให้นางสาวฐานินทรา  อินทนาศักดิ์  ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้น (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) และนางวัชราพรรณ  จ าเหล่ ต าแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
เดินทางไปราชการโดยมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ เพ่ือ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “พัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและการดูและ
ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิง เทคนิคการลงระบบ Long Term Care /  คลินิกเอกสารกองทุน เอกสารตัวอย่าง
ประกอบฎีกาการเบิกจ่าย/ การบริหารจัดการอาสาบริบาลท้องถิ่น” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  12 – 14  มีนาคม  
2564  ณ โรงแรมซิตี้บีท รีสอร์ท อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น 

บัดนี้  ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการอบรมตาม
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขได้ต่อไป  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
     (นางสาวฐานินทรา  อินทนาศักดิ์) 
          ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม 
 
   

เพื่อโปรดทราบ      ทราบ 
 
 
 จ่าเอก 
  (ทวีศักดิ์  ภู่ทอง)     (นายชูศักดิ์   เนตรธุวกุล) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 
 
 
 
 



รายงานการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “พัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและการดูแล

ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิง เทคนิคการลงระบบ  Long Term Care / คลินิกเอกสารกองทุน เอกสารตัวอย่าง
ประกอบฎีกา การเบิกจ่าย/ การบริหารจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่  4 - 6 ธันวาคม 2563  
ณ โรงแรมซิตี้บีท รีสอร์ท อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    

ชื่อ นางสาวฐานินทรา       นามสกุล   อินทนาศักดิ์ อาย ุ        45                    ปี  
ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับ        ต้น            .  
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   โทร.  085 297 2345    .  
เรื่อง      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิง เทคนิคการลงระบบ  Long Term Care 
/ คลินิกเอกสารกองทุน เอกสารตัวอย่างประกอบฎีกา การเบิกจ่าย/ การบริหารจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”
ณ โรงแรมซิตี้บีท รีสอร์ท อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  12 – 14  มีนาคม  2564  
ณ โรงแรมซิตี้บีท รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์         

 

1. ความส าคัญของการฝึกอบรม 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 นั้น มี พ้ืนฐานมาจากรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับเดิม) เมื่อพุทธศักราช 2540 ปัจจุบันคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2561 ได้มีการประกาศใช้และมีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยล่าสุดด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) จึงได้ออกประกาศฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 เพ่ือรองรับสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรม/โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้
ตามความจ าเป็นเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ และการดูแลบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิง 

2. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจต่อพ้ืนฐานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยศึกษา

ที่มาแห่งประกาศฯ เพ่ือให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง ถึงฐานอ านาจของกฎหมาย ที่ให้อ านาจในการท างาน 
2) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 และเอกสารแนบท้ายประกาศ 

3) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าองค์ความรู้ไปพัฒนา ปรับปรุง ปรับใช้กับงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ งานการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพ่ึงพิง 

3. สรุปสาระส าคัญการบรรยาย ดังนี้ 
บรรยาย โดย นายธีระศักดิ์  โฆษคุณวุฒิ  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม่ โทรศัพท์ 091 859 8924 

พระราชบัญญัติประกันหลักสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 39 กองทุนประกอบด้วย วรรคสอง 
กล่าวว่า “เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ มาตรา 47 เพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลใน
พ้ืนที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชน ใน
ท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหลัดหลักเกณฑ์เพ่ือให้องค์กร
ดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจาก



กองทุน ดังนั้น สปสช. จึงเป็นหน่วยงานของรัฐ (ที่มิใช่ส่วนราชการ) มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงเป็นองค์กรมหาชนที่
จัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ ประกาศที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออก หรือตราขึ้น โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งจาตินั้น โดยหลักย่อมเป็น “กฎ” และมี
สภาพบังคับกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ/ อปท. 

ความหมายการจัดบริการสาธารณสุข 
การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง  กิจกรรมใดๆ ที่กระท าต่อบุคคล หรือกระบวนการสร้างเสริมสนับสนุน

ด้านสุขภาพโดยให้บุคคลมีการปฏิบัติ และพัฒนาสุขภาพ เพ่ือให้บรรลุการมี
สุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ 

การป้องกันโรค หมายถึง  กิจกรรมใดๆ ที่มุ่งกระท าต่อบุคคล เพ่ือไม่ให้เป็นโรค หรือการขจัดหรือ
ยับยังพัฒนาการของโรค และมิให้กลับมาเป็นซ้ าอีก 

การฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายถึง การเสริมสร้าง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความบกพร่องทางร่างกายและ
จิตใจ 

การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก หมายถึง  การจัดบริการปฐมภูมิเชิงรุก ในชุมชนให้เป็น
โครงการพิเศษ นอกเหนือจากการจัดบริการปกติของหน่วยบริการ เพ่ือให้
ประชาชนในพื้นท่ีเข้าถึงบริการมากขึ้น 

กระบวนการ หมายถึง  การสร้างเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพโดยให้บุคคลมีการปฏิบัติและ
พัฒนาสุขภาพตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ เพ่ือให้บรรลุการมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

กิจกรรม หมายถึง  การสร้างเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพโดยให้บุคคลมีการออกก าลังกาย 
การเคลื่อนไหวร่างกาย กระตุ้นให้ร่างกายท างานมากกว่าภาวะปกติ การ
นันทนาการ โดยค านึงถึงความเหมาะสม เพศ วัย และหมายรวมถึงการ
นันทนาการ กิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติด้วยความสมัครใจเพ่ือสร้างสุขภาพที่ดีแก่
ร่างกาย 

สถานบริการ หมายความว่า  สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  
 
 
 
 
 
 

หน่วยบริการ หมายความว่า  หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน 
สถานบริการสาธารณสุขของสภากาชาดไทย 
หน่วยบริการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ 
สถานบริการสาธารณสุขอ่ืนที่ สปสช.ก าหนด 

สถานบริการ 

หน่วยบริการ 
สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตาม พรบ.หลักประกัน
สุขภาพ พ.ศ.2545  
ในที่นี้หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

มืออาชีพด้านสาธารณสุข 
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หน่วยงานสาธารณสุข  หมายความว่า  หน่วยงานที่มีภารกิจด้านสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็นสถาน
บริการหรือหน่วยบริการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
หน่วยงานอ่ืน  หมายความว่า  หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
“องค์กรหรือกลุ่มประชาชน”  หมายความว่า  องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชน หรือบุคคลที่มี

การรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนข้ึนไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

หน่วยงานสาธารณสุข 
(หน่วยงานที่มีภารกิจด้าน
การสาธารณสุขโดยตรง) 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีภารกิจ 4 ด้าน 
1.สร้างเสริม 
2.ป้องกัน 
3.ฟ้ืนฟู 
4.ปฐมพยาบาลเชิงรุก 

หน่วยงานอ่ืน 
(หน่วยงานที่มิได้มี
ภารกิจด้านการ

สาธารณสุขโดยตรง 
โดยตรง) 

โรงเรียน 

สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย 

สถานีต ารวจ 

หน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ 

วัด / โบสถ ์

เป็นมืออาชีพ จึงมีภารกิจ 4 ด้าน  1.สร้างเสริม   2.ป้องกัน   3.ฟื้นฟู   4.ปฐมพยาบาลเชิงรุก 

1.สร้างเสริม 2.ป้องกัน 

องค์กร หรือ 
กลุ่มประชาชน 

    ไม่ใช่มืออาชีพ 
ไม่แสวงหาก าไร 
บุคคล/นิติบุคคล 
มีการรวมกลุ่ม 5 คนขึ้น
ไป 

ขั้นตอนการจ่ายเงิน  1.มีการแต่งตั้งกรรมการ  2.มีเหรัญญิก  3.มีกฎกลุ่ม  4.มีการประชุมกลุ่ม 

องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน/ภาคเอกชน 
กลุ่ม 

ชมรม 

สมาคม 

วัด / โบสถ ์

องค์กรชื่ออ่ืน 
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ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่งพิง หมายความว่า  ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมิน
ความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่าสิบ
เอ็ดคะแนน และบุคคลอ่ืนที่มีดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่าสิบเอ็ดคะแนน 

 
 
 
 
  
 
 
 
การบริการสาธารณสุขที่มีภาวะพึ่งพิง  หมายความว่า การบริการดูแลระยะยาวด้านสาธรณสุขส าหรับ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ที่บ้าน หรือชุมชน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถาน
บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน  หมายความว่า ศูนย์ซึ่งด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟู

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
สปสช. ก าหนด ตามประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ.2560 ข้อ 1 ให้ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืน
ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ีนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุก ต้องเป็นศูนย์ที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) จัดตั้งและก ากับ หรือด าเนินการโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ 

 
ผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver)  หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ส านักงานก าหนด 
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ประเภท 
หมวดรายจ่าย 

ข้อ 10 

(1) มืออาชีพด้านสาธารณสุข รพ., รพ.สต., อปท. 
สาธารณสุขอ าเภอ (ครุภัณฑ์ตามความจ าเป็น) 
 กองสาธารณสุขขอโดยนายก อปท. 

(2) กลุ่มภาคประชาชนหรือหน่วยงานอื่น
กระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ/ป้องกัน
โรค ครุภัณฑ์ไม่เกิน 10,000 บาท:โครงการ เป็น
ของผู้ขอโครงการ (องค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น) 

(3) ศพด., ศูนย์ผู้สูงอายุ/คนพิการ หรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานนี้(ครุภัณฑ์ตามความจ าเป็น) 
 
(4) การพัฒนากองทุน ร้อยละ 15% ของเงิน
รายรับ อาจเพ่ิมได้อีกไม่เกิน 5% หากมี LTC 
ครุภัณฑ์ตามความจ าเป็น/เกี่ยวข้องงาน(4)โดยตรง 
ครุภัณฑ์ตกเป็นของ อปท. 
 
(5) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ป้องกัน/
แก้ไขปัญหา จ าเป็น เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ 
(ครุภัณฑ์ตามความจ าเป็น) 
 

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ภายใต้บริบทกองทุนท้องถิ่น 

(ประเภทที่ 1) 
ผู้สูงอายุ 

ผ่านหน่วยบริการ/ 
สถานบริการ/สสอ./อปท. 

โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรม
สุขภาพและนันทนาการ 

ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ
คนพิการ หรือศูนย์ฯ ชื่ออ่ืน 

สร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
การรักษาระดับปฐมภูมิ 
 

(ประเภท 2)  
ชมรมผู้สูงอายุ , กลุ่ม
ผู้สูงอายุ(ของบโครงการ) 

สร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค 
 

ชมรม/กลุ่มภาคประชาชน 
         หรือ 
ขอในนามของศูนย์
ผู้สูงอายุ/คนพิการ 
อปท.ด าเนินการให้ 
 

(ประเภท 3) 
กิจกรรมกลุ่ม

ผู้สูงอายุ
ทั่วไป 

Long  
Term  
Care 
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คะแนนประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
(Barthel Activity Daily Living index) 

ล าดับ การประเมิน ADL การแปลผล 20 คะแนน 

1. Feeding การรับประทานอาหาร  0 – 4  
     ชว่ยเหลือตัวเองไม่ได้เลย  
     ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนทั้งหมด 
 5 – 8  
     ชว่ยเหลือตัวเองแทบไม่ได้      
     ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนอย่างมาก 
 9 - 11  
     ชว่ยเหลือตัวเองได้ปานกลาง      
     ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนบ้าง 
  12 
     ชว่ยเหลือตัวเองได้ 

2. Grooming การล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด 
3. Tranfers การลุกจากที่นอน 
4. Toilet use การใช้ห้องน้ า 
5. Mobility การเคลื่อนไหว 
6. Dressing การสวมเสื้อผ้า 
7. Stairs การข้ึนบันได 
8. Bathing การอาบน้ า 
9. Bowels การกลั้นอุจจาระ 

10. Bladder การกลั้นปัสสาวะ 
 

 

 

 

 

 

6,000 บาท/คน/ป ี 6,000 บาท/คน/ป ี 6,000 บาท/คน/ป ี 6,000 บาท/คน/ป ี
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การด าเนินงานศนูย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 
ลักษณะเฉพาะของศูนย์ LTC  
     ศูนย์ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
      
     

 มิใช่ส่วนราชการในสังกัด อปท. 
    (ส านัก/กอง) ศูนย์ไม่มีหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก ไม่สามารถผลิตฎีกาได้ 
 ศูนย์บริหารอิสระตามประกาศ จัดตั้งโดย อปท. ให้เป็นองค์กรเบิกจ่าย Care 

Plan ของชุมชน 
 ศูนย์ไม่ต้องน าระเบียบ มท.รับเงิน มาใช้ เพราะใน Care Plan มิใช่เงินรายได้ของท้องถิ่น 
 ศูนย์มีระบบบัญชี พร้อมจัดเก็บหลักฐานการรับเงิน การจ่ายเงิน เพ่ือรับการตรวจสอบ จึงเป็นองค์รกเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตาม Care Plan 
 คณะกรรมการศูนย์มีโครงสร้างหลากหลาย จากภาคีสุขภาพชุมชน มีบุคลากรท้องถิ่น บุคลากรสาธารณสุข ไป
ช่วยงานพอสมควร หากรับงาน LTC มาท าด้วยให้มี CM และ CG มาอยู่ในโครงสร้างด้วย 
 ศูนย์จึงต้องมี 2 บัญชี (ธกส.)  คือ ข้อ 10(3) = ติดสังคม  และ Care Plan=มีภาวะพ่ึงพิง 
 เงินเหลือจาก Care Plan (เสียชีวิต/สูญหาย/ เหลือจาก Care Plan) ตกเป็นทรัพย์สินของศูนย์  
    (เงินเหลือจาก 10(3) ส่งคืนกองทุน) 
    (เงินเหลือจาก Care Plan ให้ใช้ตามวัตถุประสงค์เดิม คือ LTC เท่านั้น โดยมีอนุมัติจากคณะกรรมการศูนย์) 
 ศูนย์ควรมีที่ท าการ หรือสถานที่ติดต่อ เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
  
ผังแสดงการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีอนุฯ LTC ลงสู่ศูนย์ LTC 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการ 
 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการเบิกจ่าย 
 กรณีเงินเหลือตกเป็นทรัพย์สินของศูนย์ 

ศูนย์ LTC ตามประกาศฯ 60 

เกณฑ์การเป็นหน่วยงานของรัฐ 

กฎหมายมหาชนรองรับ 
เกณฑ์การประเมิน กพร. 
เกณฑ์การประเมินจากส านักงบฯ 
มติ ครม. 

ผังแสดงการเบิกจ่ายเงิน 
บัญชีอนุ LTC ลงสู่ศูนย์ LTC 

อนุกรรมการ LTC  

บันทึกขออนุมัติ  ท า MOU  แนบมติอนุฯ LTC ที่อนุมัติ
 m  

โครงการ/ส าเนา Care Plan จ่ายเช็ค  

ศูนย์พัฒนาและ
ฟ้ืนฟูคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการ 
อบต……… 

ที่ท าการศูนย ์ 

เปิดบัญชี ธกส.รองรับ  

จัดท าตรายาง, 
เอกสารใบเสรจ็รับเงิน 

ใบส าคัญรับเงิน 

สมุดเงินสดรับ, จ่าย คงเหลือ  

สมุดเงินสดรับ, จ่าย คงเหลือ  

คณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ 
บริหารโดยอาศัยมติการประชุม  

ระเบียบ หรือข้อบังคับศูนย์  

ใบสั่งจ้างหรือบันทึกการจ้าง  

เก็บเอกสารไว้รอการตรวจสอบ  

การเบิกจ่ายเงินให้ Care Giver  
การขออนุมัติเบิกจ่ายต่อประธานศูนย์ 
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โครงการพัฒนาด้านกีฬา สามารถของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ได้ ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ (ตามหนังสือ สปสช. 3.64/6110 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563)   

1. มีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค ร่างกายแข็งแรง 

2. ประโยชน์ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา 
มีอะไรบ้าง 

3. ควรเน้นกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพ จิต 
และสังคม 

4. จัดซื้อวัสดุกีฬา เพ่ือมาสาธิตการออก
ก าลังกาย โดยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการ
หรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

5.หลั งจากด า เนินการแล้วควรมีการ
ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน 

6.อ านาจคณะกรรมการกองทุนในการ
พิจารณาให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม ความ
จ าเป็น ไม่ซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่ขอรับ

งบประมาณ ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของกองทุนเกินสมควร (วัตถุประสงค์ของกองทุน 

โครงการของศูนย์เด็กเล็ก ต้องมีแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ที่จะ
เสนอแผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้ ต้องเป็นการ
ด าเนินการด้าน 

1.ภาวะโภชนาการ 
2.พัฒนาการสมวัย 
3.วัคซีน 
4.ฟันไม่ผุ  

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม  
 ต่อตนเอง  
1) มีความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติ กระบวนการท างาน เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
ได้ถูกต้องและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ทราบถึงพ้ืนฐานงานการบริการสาธารณสุข ระบบหลักประกันสุขภาพ และมีความเข้าใจแห่งที่มาของ
ประกาศฯ ต่างๆ   

3) มีความรู้ เข้าใจแนวทางการด าเนินงาน การบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) และบริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

 ต่อหน่วยงาน  
1) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สามารถบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไปให้บริการ

ประชาชนได้อย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 
สามารถจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและถูกต้อง  

2) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สามารถพัฒนา ปรับปรุง ปรับใช้ การบริหารงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ งานการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง 
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6.  แนวทางในการน าความรู้  ทักษะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้  ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน   
สามารถน าคู่มือและแนวปฏิบัติที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้มาใช้ในการศึกษา ทบทวนเพ่ือให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้ม
อ้น ให้มีความถูกต้อง เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

7. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการน าความรู้ และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี แต่ยังไม่สามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างเข้าใจ และไม่สามารถถ่ายทอดความรู้  
ประสบการณ์ท่ีมีอยู่แก่บุคคลอ่ืนได้เต็มตามศักยภาพของบุคลากรแต่ละคน 

2) หลักเกณฑ์และข้อก าหนดในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
บ่อยครั้ง บางครั้งผู้ปฏิบัติ หรือผู้บังคับบัญชาต้อง ตามให้ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ให้ได้ 

8. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเสริมให้สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่ 

เนื่องจากกฎหมายสาธารณสุข มีความเกี่ยวเนื่องและส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลซึ่ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้น เป็นหน่วยงานที่ต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดเหตุ
ร าคาญ หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ดังนั้น เห็นควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้และทักษะด้าน
กฎหมายสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 

9.ข้อคิดเห็น 
การอบรมนี้มีประโยชน์มากสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้

ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได ้
 
 

    (ลงชื่อ)     ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
     ( นางสาวฐานินทรา  อินทนาศักดิ์ ) 
     รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ) จ่าเอก    ผู้บังคับบัญชา 
        (    ทวีศักดิ์   ภู่ทอง ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้บริหารท้องถิ่น 
         ( นายชูศักดิ์   เนตรธุวกุล ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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รายงานการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานและบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและการดูและผู้สูงอายุและบุคคลท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
เทคนิคการลงระบบ Long Term Care /  คลินิกเอกสารกองทุน เอกสารตัวอย่าง

ประกอบฎีกาการเบิกจ่าย/ การบริหารจัดการอาสาบริบาลท้องถิ่น” 
รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันที่  12 – 14 มีนาคม 2564  

ณ โรงแรมซิต้ีบีช รีสอร์ท อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  

1.นางสาวฐานินทรา  อินทนาศักดิ์ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
2.นางวัชราพรรณ จ าเหล่ 
   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น   

อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
www.kaem-on.go.th 

 



 
 


