สรุปประเด็นถาม-ตอบจากการถ่ายทอด Face book live วันที่ 20 เมษายน 2563
การใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอย่างไร เพือ่ ช่วยต้านภัย “โควิด-19” อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ

ประเด็นคำถาม

ผู้ตอบ

คำตอบ

ประเด็นการบริหารจัดการกองทุนฯท้องถิ่น เพื่อควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19
1 กองทุนฯท้องถิ่นทำงานด้านใดได้บ้าง
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม  หน่วยที่มาขอรับสนับสนุนสามารถขอปรับโครงการได้
มีมิติการทำงานอย่างไร ในกรณีที่ได้
(นายกเทศมนตรี
เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์
อนุมัติเงินไปแล้ว จะต้องนำมาปรับ
นครรังสิต)
การแพร่ระบาดของโรคโควิด เพื่อการควบคุม ป้องกัน
เพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการ
โรคติดต่อ จึงเป็นอำนาจของคณะกรรมกองทุนที่จะ
ป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไร
สามารถทำได้
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผลทำ
ให้มิติการทำงานของท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มี
วินัยในการทำงาน จึงเป็นหน้าที่ของกองทุนฯ ที่จะต้อง
ไปคิดร่วมกับภาคีในพื้นที่เพื่อให้กองทุนฯท้องถิ่น
เกิดประโยชน์สูงสุด ในการร่วมคิด ร่วมสร้างจาก
เครือข่ายด้านสุขภาพ ซึ่งหลายกองทุนฯ ในช่วงนี้อาจ
จะยังไม่มีการพูดคุยกัน จึงเห็นว่าภายใต้สถานการณ์
โรคโควิด-19 ภาคีเครือข่ายสุขภาพจะมีวิธีการทำงาน
ร่วมกันอย่างไรบ้าง เพื่อนำประเด็นการปรับเงินกองทุน
ฯที่ได้อนุมัติไว้แล้วนำกลับมาเคลื่อนงานการควบคุม
ป้องกันโรคโควิดในช่วงเวลานี้ได้ ซึ่งกองทุนฯท้องถิ่น
จะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด19
ในพื้นที่ได้อย่างดี
2 ถ้าหากมีการทำฎีกาเบิกจ่ายในระบบ
นายวีระชัย ก้อนมณี  สถานการณ์โรคโควิดเป็นเรื่องไม่คาดคิด กรอบการใช้
แต่ยังไม่ได้ออกเช็คให้กับโครงการ
(ผอ.สำนักสนับสนุน
จ่ายเงินกองทุนฯท้องถิ่นเมื่อต้นปีจึงมีการทำโครงการ
สามารถที่จะให้มีการแก้ไขโครงการใหม่ ระบบบริการสุขภาพ
อื่นหรือรออนุมัติโครงการอื่นไว้แล้ว เมื่อเกิด
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด
ชุมชน) สปสช.
สถานการณ์โรคโควิดเกิดขึ้นวิธีการบริหารงบประมาณ
ได้หรือไม่
ของรัฐบาลเองยังมีการปรับงบประมาณเพื่อมารองรับ
สถานการณ์นี้ ดังนั้น กองทุนฯท้องถิ่นถ้ามีการอนุมัติ
โครงการไปแล้ว และยังไม่ได้ดำเนินการหรืออาจทำ
ไม่ได้แล้วในช่วงสถานการณ์นี้ ก็สามารถปรับโครงการ
ได้ซึ่งขอแนะนำ 2 วิธี คือ
1) หน่วยทีม่ าขอรับสนับสนุน (หน่วยบริการ/
สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข/องค์กร/กลุ่ม
ประชาชน) เห็นว่าโครงการเดิมไม่เหมาะกับเหตุการณ์
ก็ให้ขอยกเลิกโครงการเดิม และมาขอรับสนับสนุน
โครงการใหม่ โดยปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โรคโควิดในพื้นที่
2) คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้พิจารณาโครงการ
ที่ได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยอาจให้มีการ
ประชุมผ่านระบบ Tele เพื่อให้ผู้เสนอโครงการปรับให้
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ประเด็นคำถาม

ผู้ตอบ

คำตอบ
สอดรับกับสถานการณ์ ซึ่งประกาศฯฉบับที่ 3 ได้ให้
อำนาจประธานกรรมการกองทุนอนุมัติโครงการ
100,000 บาทต่อโครงการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออันตรายในพื้นที่ทันต่อสถานการณ์และไม่
สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนได้
ดังนั้น จากกรณีที่ถามถ้าการออกฎีกาครั้งนั้น
ไม่ใช่เป็นการเบิกเงินให้เจ้าของโครงการที่ได้
ดำเนินการไปแล้วหรือเพื่อเป็นการจ่ายเงินตามงวด
งานที่ดำเนินการแล้ว ก็สามารถที่จะปรับแก้โครงการ
ได้ตามแนวทางที่กล่าวข้างต้น
ประเด็นค่าใช้จ่ายในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ดำเนินการเพือ่ ควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19
3 สามารถจัดทำโครงการตั้งจุดตรวจ
นายวีระชัย ก้อนมณี  สามารถดำเนินการได้ หากกิจกรรมและวัสดุ/อุปกรณ์
คัดกรองโควิด -19 ในหมู่บ้าน
(ผอ.สำนักสนับสนุน
มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
โดยงบกองทุนฯท้องถิ่น ได้หรือไม่
ระบบบริการสุขภาพ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
ชุมชน) สปสช.
 ระมัดระวังความซ้ำซ้อน และขอแนะนำให้มีกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานของ
สำนักงานกำหนด ซึ่งมีตัวอย่างโครงการเพื่อให้พื้นที่
ได้นำไปปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่ผ่านเว็บไซต์
https://obt.nhso.go.th/obt/home
4 สามารถใช้งบกองทุนฯท้องถิ่นมาจัดซื้อ นายวีระชัย ก้อนมณี  หลักการใช้จ่ายเงินกองทุนฯท้องถิ่น วางกรอบไว้ว่า
เครื่องเทอร์โมแสกน เจลล้างมือ ถุงมือ (ผอ.สำนักสนับสนุน
สนับสนุนตามโครงการหรือกิจกรรม เช่น หากจะทำ
แพทย์ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพือ่ เป็นการ ระบบบริการสุขภาพ
โครงการป้องกันโรคโควิด โดยมีรายการค่าใช้จ่าย
ป้องกัน หรือคัดกรองโรคโควิดได้หรือไม่ ชุมชน) สปสช.
ดังกล่าวกำหนดอยู่ในโครงการ คณะกรรมการกองทุน
ก็สามารถพิจารณาอนุมัติได้ หรือหาก อสม. หรือทีม
ควบคุมโรคตำบลจะไปตรวจคัดกรอง อุปกรณ์ที่
จำเป็นต้องใช้ในการตรวจคัดกรอง อุปกรณ์ในการ
ป้องกันตัวเอง ก็ต้องระบุในโครงการ ฉะนั้นจึงเป็น
อำนาจและดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนในการ
พิจารณาอนุมัติได้ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ มีประกาศฯฉบับที่ 3 ให้อำนาจ
ประธานกรรมการกองทุนสามารถอนุมัติโครงการได้
ในวงเงิน 100,000 บาทต่อโครงการ ซึ่ง สตง. ได้แจ้ง
แล้วว่าอุปกรณ์ใดที่มีความจำเป็นในโครงการและ
คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในภาวะเกิดการ
ระบาดของโรคโควิด และรายการนั้นถูกกำหนดอยู่ใน
โครงการ ก็สามารถดำเนินการได้
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ผู้ตอบ
5 ประชาชนหรือ อสม.ตามข้อ 10 (2)
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
เสนอโครงการสามารถเบิกค่าตอบแทน/ (นายกเทศมนตรี
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในการลงพื้นที่เคาะ นครรังสิต)
ประตูบ้านให้ความรู้การป้องกันตนเอง
จากโรคไวรัสโควิด ได้หรือไม่

6

กรณีมี อปท. จัดทำโครงการแก้ปัญหา นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
โรคโควิด โดยมีการจัดหาอุปกรณ์
(นายกเทศมนตรี
สำหรับการฉีดแอลกอฮอล์ บริเวณ
นครรังสิต)
สาธารณะ แต่มีข้อถกเถียงทางวิชาการ
การออกหนังสือของสมาคมโรคติดเชื้อ
ว่าการกระทำดังกล่าวอาจไม่มี
ประโยชน์ จะต้องดำเนินการอย่างไร
เมื่อโครงการอนุมัติไปแล้ว

นายประจักษ์ บุญยัง
(ผู้ว่าการ สตง.)

7

8

9

โรงพยาบาลในพื้นที่ขอรับการสนับสนุน
งบ สปสช. หรือ ท้องถิ่นใช้งบ สปสช.
จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์เพื่อรองรับการรับส่ง-ผู้ป่วย
โควิด 19 ในพื้นที่ (หากตรวจพบฉุกเฉิน)
ได้หรือไม่อย่างไร
ค่าอาหารเบิกให้คนยากไร้ได้หรือไม่

นายวีระชัย ก้อนมณี
(ผอ.สำนักสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน) สปสช.

นายวีระชัย ก้อนมณี
(ผอ.สำนักสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน) สปสช.
ถ้าครุภัณฑ์การแพทย์ที่ได้จัดซื้อมา เช่น นายวีระชัย ก้อนมณี
เครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared ตอนทำ

คำตอบ
 ให้พิจารณาก่อนว่าใครเป็นผู้เสนอโครงการจากกองทุนฯ
ท้องถิ่น ถ้าเป็นหน่วยบริการ เช่น รพ.สต. เป็นผู้เสนอก็
พิจารณาเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของหน่วยงานตนเอง
โดยไม่ได้เป็นการขอเบิกจ่ายเป็นหลายครั้งจากกองทุนฯ
เพราะกองทุนฯเป็นหน่วยอนุมัติเงินตามโครงการ
จึงขึ้นอยู่กับผู้เสนอโครงการว่ามีการเสนอผ่านช่องทาง
ใด อยู่ภายใต้โครงการหรือไม่ และไม่ซ้ำซ้อนกับ
งบประมาณที่ท่านได้รับไว้แล้วประกอบด้วย
 พิจารณาได้ 2 มิติ คือ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน
กับการสร้างความเชื่อมั่นของคนในชุมชน ในช่วงแรกยัง
ไม่ทราบวิธีการหลังจากนั้นจึงปรับวิธีการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์จริง ยกตัวอย่างเช่น ป้ายรถเมล์เป็นที่
สาธารณะประชาชนใช้สัญจร ก็ยังคงต้องทำเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง
และเป็นพื้นทีท่ ี่ประชาชนยังไม่สบายใจ ท้องถิ่นก็ยังคง
ต้องทำเพื่อการป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ จึงเห็นว่ายังทำได้เพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้กับประชาชนว่ามีการดูแลเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด
 ขอให้พิจารณาถึงวิธีการฉีดพ่นอาจทำให้เชื้อมีการฟุ้ง
กระจาย และอาจทำให้ผู้ทฉี่ ดี พ่นมีความเสี่ยงได้รับเชื้อ
จึงต้องแยกเป็น 2 ประเด็น คือ วิธกี าร กับ น้ำยาที่ใช้
ฆ่าเชื้อโรค ซึ่งแอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อได้จริงแต่
วิธีการฉีดก็อาจทำให้เชื้อกระจายฟุ้งขึ้นมา ดังนั้นผู้ฉีด
จะต้องมีการป้องกัน จึงเห็นว่าฉีดได้แต่ต้องมีวิธีการ
ป้องกันตามหลักวิชาการหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
 เงินกองทุนฯท้องถิ่น ไม่สามารถสนับสนุนได้ เพราะไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซึ่งเงินกองทุนฯ
ท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุข
 เงินกองทุนฯท้องถิ่น ไม่สามารถสนับสนุนได้ เพราะไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซึ่งเงินกองทุนฯ
ท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุข
 เงินกองทุนฯท้องถิ่นสามารถสนับให้กับหน่วยงาน
องค์กรหรือภาคประชาชน หากหน่วยงานเป็นผู้ขอรับ
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ประเด็นคำถาม
ประกันสัญญาซื้อ (6 เดือน) เงินประกัน
สัญญา (ร้อยละ 5 ของยอดเงิน) เราจะ
ลงในระบบสารสนเทศของกองทุนฯ
ท้องถิ่น ในเงินรับฝากประเภทใด
และตอนจะคืนจะต้องทำอย่างไร
10 การดำเนินงานคัดกรอง เฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค COVID-19 แพทย์
พยาบาล เจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่จะได้รับ
ค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัยจากส่วนกลาง
แกนนำสุขภาพชุมชน อสม. ผู้นำชุมชน
ที่ร่วมคัดกรองโรคในชุมชน ออก X-ray
ครัวเรือนสามารถเบิกค่าตอบแทนจาก
กองทุนตำบลได้หรือไม่ ถ้าได้อัตรา
ค่าตอบแทนควรจ่ายเท่าไรต่อวัน (กรณี
ที่กองทุนมีงบประมาณเพียงพอ)

11 กองทุนฯท้องถิ่นอนุมัติ โครงการติดตาม
เฝ้าระวังผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่อ่ืน
วันที่ 9 เมษายน 2563 รายจ่ายมีเฉพาะ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของ อสม.
และการเงินดำเนินการจ่ายเงินให้แก่
หน่วยงานที่รับวันที่ 13 เมษายน 2563
ขอถามว่าก่อนวันที่ 9 เมษายน 2563
ที่มีการปฏิบัติงานของ อสม. สามารถ
เบิกค่าตอบแทนย้อนหลังได้หรือไม่
12 การป้องกันโรคโควิด-19 สามารถแจก
เจลแอลกอฮอล์ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกัก
ตัวและสมาชิกในบ้านได้หรือไม่

ผู้ตอบ
(ผอ.สำนักสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน) สปสช.

คำตอบ
การสนับสนุนโครงการและคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
จ่ายให้กับหน่วยงานไปแล้ว การดำเนินงานตามโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ จึงเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงาน
ตนเอง ไม่มีความเกี่ยวพันกับกองทุนฯท้องถิ่นแล้ว

นายวีระชัย ก้อนมณี
(ผอ.สำนักสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน) สปสช.

 สามารถสนับสนุนได้ แต่ต้องดูตามความจำเป็น ความ
เหมาะสม

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายกเทศมนตรี
นครรังสิต)

 ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสนอโครงการ (รพ.สต./
ศูนย์บริการ/อสม.) กองทุนฯท้องถิ่นก็จะพิจารณาอนุมัติ
เป็นโครงการให้กับหน่วยที่มาเสนอโครงการ อาจจะมี
กิจกรรมการซือ้ เครื่องวัด เจล หรือค่าตอบแทน ทั้งนี้
ค่าตอบแทนไม่ควรเบิกซ้ำซ้อน เพราะท้องถิ่นอาจมีการ
ตั้งเบิกค่าตอบแทนไว้แล้ว ถ้าไม่ได้ตั้งเบิกไว้ก็สามารถ
เขียนรายการค่าตอบแทนไว้ภายใต้โครงการก็จะ
สามารถเบิกจ่ายได้
 ควรพิจารณา 2 กรณี คือ วันที่อนุมัติโครงการกับวันที่
จ่ายเงินมีความแตกต่างกัน ถ้าโครงการที่ได้รับอนุมัติ
กำหนดวันเริ่มต้นไว้ เช่น วันที่ 1 ก.ย. แต่เงินยังไม่
สามารถเบิกได้อาจจะเบิกได้วันที่ 3 ก.ย. เนือ่ งจาก
มีกระบวนการลงนามการจ่ายเช็ค หรือนำเช็คไปขึ้นเงิน
ดังนั้น ให้เรายึดวันตามที่ได้รับอนุมัติให้เริ่มโครงการว่า
เป็นวันที่เท่าไร วันนั้นจึงจะเป็นวันที่เริ่มมีการเบิกจ่าย

นายวีระชัย ก้อนมณี
(ผอ.สำนักสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน) สปสช.

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายกเทศมนตรี
นครรังสิต)

ประเด็นกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
13 การจัดซื้อหน้ากากอนามัยมีข้อจำกัด
นายประจักษ์ บุญยัง
ร้านค้าไม่สามารถขายในราคาที่สูงกว่า (ผู้ว่าการ สตง.)
กฎหมายกำหนดได้ ราคาต่อชิ้น 2.50
บาท เพราะจะมีความผิดตามกฎหมาย
ทำให้หน่วยงานรัฐหรือกองทุนฯ
ไม่สามารถซื้อหน้ากากอนามัยได้

 สามารถดำเนินการได้ เพราะเป็นพื้นที่ระบาดตาม
พ.ร.ก. ฉุกเฉินอยู่แล้ว

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
 ส่วนที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต้องจัดซื้อเพื่อนำไป
ให้โรงพยาบาลที่กำลังขาดแคลน ซึ่งจำเป็นต้องใช้
หน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงที่จะติดโรค จึงเป็นหน้าที่ของ สธ. ที่จะดำเนินการ
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ผู้ตอบ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
(รมช.สาธารณสุข)

14 กรณีประกาศฯ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเกี่ยวกับ
การระบาดโรคโควิด -19 ถ้าในพื้นที่
ท้องถิ่นยังไม่เกิดระบาดโรคโควิด-19
หรือยังไม่มีผู้ปว่ ยโรคนี้ จะเป็นพื้นที่
ระบาดหรือไม่

นายประจักษ์ บุญยัง
(ผู้ว่าการ สตง.)

คำตอบ
จัดหาหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพให้บุคลากรทางการ
แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ใช้
 ส่วนของประชาชนพิจารณาตามความเสี่ยงและ
มาตรการที่จะควบคุมได้ ซึ่งท้องถิ่นเองมีการจัดการ
เรื่องหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง คือ หน้ากากผ้า
ซึ่งทางการแพทย์ก็ให้สามารถใช้ได้ในกลุ่มคนที่มีความ
เสี่ยง ดังนั้นการจัดซื้อจัดหาหน้ากากอนามัยมีความ
จำเป็นกับกลุ่มคนที่มีความเสีย่ งในระดับใด หากเป็น
ระดับที่มีประสิทธิภาพสูงต้องให้ สธ. เป็นผู้ดำเนินการ
ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ หรือหน่วยงานต้นสังกัด
ที่ได้รับมอบให้ไปดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งในส่วนของ
ประชาชนกรมส่งเสริมฯ ก็ได้มีโครงการอบรมให้ความรู้
และมีการจัดหาหน้ากากอนามัยลงไปในพื้นที่ได้บางส่วน
แล้ว จึงเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดำเนินการได้
 การจัดซื้อหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพสูง สธ.
ดำเนินการให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ส่วนที่เป็น
อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย
ได้รับโควตาประมาณ 1 ล้านชิ้นต่อวันแล้วไปกระจาย
ในพื้นที่ เมื่อกระจายไปทุกจังหวัดแล้วอาจจะไม่พอ
ซึ่งท้องถิ่นจะไปจัดซื้อหน้ากากที่มีประสิทธิภาพสูง
ก็จะไม่สามารถจัดซื้อได้เพราะเป็นสินค้าควบคุม
เพราะกระทรวงพานิชย์ได้รวมกำลังการผลิตไว้ที่
กองกลางและกระจายจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงสาธารณสุขตามโควตา
 กระทรวงพานิชย์ควบคุมในราคา 2.50 บาท พอมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการด้านเวชภัณฑ์จึงมีการปรับราคา
เป็น 4.80 บาท ซึ่งจะเป็นราคาควบคุมหรือไม่ ไม่แน่ใจ
แต่ก็ต้องไปดูราคาว่าขยับเป็นเท่าไร อย่างไร แต่เป็นที่
ทราบทั่วกันว่ารัฐบาลจะมีโควตาจัดสรรให้ท้องถิ่น
จำนวน 1 ล้านชิ้นต่อวัน
 ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
ให้ทุกพื้นทีท่ ั่วราชอาณาจักรเป็นพื้นที่ระบาด
เพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ในประเทศไทยจึงเป็นพื้นที่ระบาด
และประกาศของกระทรวงสาธารณสุขยังมีพื้นที่นอก
ประเทศที่เป็นพื้นที่ระบาดอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่ต้องเป็น
ห่วงว่าพื้นที่ของท่านจะเป็นพื้นที่ระบาดหรือไม่ หรือถ้า
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ผู้ตอบ

15 การให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาลงพื้นที่
ในการให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับโควิด
แต่ไม่ใช่การอบรมสามารถจ่าย
ค่าตอบแทนได้หรือไม่

นายประจักษ์ บุญยัง
(ผู้ว่าการ สตง.)

16 หน่วยงานสาธารณสุขของบกองทุนฯ
ท้องถิ่นดำเนินโครงการโควิด-19
สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขได้หรือไม่

นายประจักษ์ บุญยัง
(ผู้ว่าการ สตง.)

นายวีระชัย ก้อนมณี
(ผอ.สำนักสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน) สปสช.

17 สามารถใช้งบประมาณกองทุนฯ
ช่วยเหลือผู้กักกัน/ผู้ได้รับผลกระทบ
โควิดได้หรือไม่อย่างไร

นายวีระชัย ก้อนมณี
(ผอ.สำนักสนับสนุน

คำตอบ
ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อก็สามารถดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคได้ จึงสามารถดำเนินการได้
 การดำเนินงานตามโครงการต้องพิจารณาตามคำสั่ง
ของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการในกรณี
ใดบ้าง ปฏิบัติราชการนอกพื้นที่หรือปฏิบัตินอกเวลา
ทำการ ซึ่งการปฏิบัติตามนี้จะมีค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
กรณีต่าง ๆ รวมอยู่ด้วย ในรูปแบบต่าง ๆ ค่าเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ ก็จะมีค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และถ้าใช้
รถยนต์ส่วนตัวก็สามารถเบิกค่าน้ำมันได้ ตามที่ได้มี
หนังสืออนุมัติสั่งการให้ไปดำเนินการ ส่วนการปฏิบัติ
นอกเวลาราชการก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามนั้น
ค่าตอบแทนต่าง ๆ กลุม่ คนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ถ้าเป็น อสม. ก็จะมีคา่ ตอบแทน ค่าป่วยการตาม
ระเบียบที่กำหนด เจ้าหน้าที่ของ อปท. หรือหน่วยงาน
ก็เป็นไปตามคำสั่งการที่ให้ดำเนินการ ส่วนค่าอาหาร
หากเป็นการปฏิบัติราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงก็คือค่าอาหาร
ที่ให้ดำเนินการ เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการจะนำ
ค่าเบี้ยเลี้ยงมาซื้อค่าอาหารเพื่อมาดูแลกันก็ได้ แต่การ
เบิกก็เป็นไปตามระเบียบที่ได้มีการเบิกจ่ายไว้
 ต้องพิจารณาตามระเบียบค่าป่วยการว่าได้มีการตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้ให้แล้วหรือไม่ ระมัดระวังเรื่อง
ความซ้ำซ้อน
 ส่วนการจ่ายด้วยงบกองทุนฯท้องถิ่นต้องพิจารณาตาม
ประกาศฯกองทุนฯท้องถิ่น ข้อ 10 ว่าสามารถนำไป
จ่ายอะไรได้บ้าง
 ประกาศฯกองทุนฯท้องถิ่นวางหลักเกณฑ์ไว้ 2 กรณี คือ
กรณีหน่วยงานเป็นผู้ขอรับสนับสนุนโครงการ ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานนั้น ถ้าหน่วยงานนั้น
มีระเบียบกำหนดว่าเบิกได้ ก็สามารถเบิกได้ แต่ต้อง
คำนึงถึงงบที่ได้รับตามปกติ และสถานการณ์การแพร่
ระบาดประกอบด้วยว่าได้รับในส่วนนี้เพิ่มเติมแล้ว
หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ส่วนภาคประชาชน
ให้อ้างอิงระเบียบของท้องถิ่น เพราะภาคประชนไม่มี
ระเบียบ
 มีระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และของ สปสช.
ที่กำหนดไว้แล้วว่าผู้ที่กักกันและผลกระทบโควิดจะ
ได้รับการช่วยเหลือในด้านใดได้บ้าง เมื่อมีงบประมาณ
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18 กรณีการกักตัวกลุ่มเสี่ยงในลักษณะ
local quarantine จำเป็นต้องเช่า
รีสอร์ท เพื่อจัดบริการกักกัน 14 วัน
สามารถเขียนค่าใช้จ่ายโครงการฯ
จากกองทุนฯ ท้องถิ่น เป็นค่าบริการ
กักกัน กี่บาทต่อวัน x .... จำนวนวัน
ได้หรือไม่
19 ประกาศฯ กองทุนฯท้องถิ่น ฉบับที่ 3
เป็นการขยายอำนาจของประธาน
กรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติโครงการ
ประเภทตามข้อ 10 (5) เกี่ยวกับโรค
ระบาดเท่านั้น หากโครงการตามข้อ 10
(1) (2) และ (3) ยังคงเป็นอำนาจของ
คณะกรรมการกองทุนเช่นเดิมใช่หรือไม่
20 การใช้จ่ายเพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค
โควิด เช่น หน้ากากอนามัย หรือวัสดุทำ
หน้ากาก เครื่องยิงหน้าผากวัดอุณหภูมิ
พบว่ามีราคาสูงหายาก หากหน่วยงาน
ตรวจสอบลงมาตรวจสอบการใช้เงิน
จะเกิดเป็นข้อสงสัยเรื่องการจัดซื้อราคา
สูงเกินหรือไม่
21 การขออนุมัติใช้เงินกองทุนฯท้องถิ่น
กรณีหน่วยบริการ รพ.สต. เสนอขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุน
ให้ความเห็นชอบอนุมัติดำเนินการ
ตามโครงการแล้วจำเป็นต้องให้
นพ.สสจ.อนุมัติเพิ่มใช้เงินบำรุง
ตามระเบียบหรือไม่อย่างไร เนื่องจาก
ที่ผ่านมาการเสนอโครงการทำได้
ยุ่งยากติดขัดระเบียบการเงินทำให้
โครงการไม่ตอบสนองต่อปัญหาท้องที่
ท้องถิ่นอย่างทันที ล่าช้าและไม่กล้า
ดำเนินการเงินมีแต่ไม่ถูกใช้ประชาชน
เสียประโยชน์

ผู้ตอบ
ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน) สปสช.

คำตอบ
สนับสนุนโดยตรงแล้ว ก็ไม่สามารถมาเบิกจากกองทุนฯ
ท้องถิ่นได้อีก

นายวีระชัย ก้อนมณี
(ผอ.สำนักสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน) สปสช.

 มีงบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุนแล้วโดยมอบ
กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบเรื่องสถานที่กักกัน
และบริการด้วย ไม่สามารถสนับสนุนด้วยงบกองทุนฯ
ท้องถิ่นได้

นายวีระชัย ก้อนมณี
(ผอ.สำนักสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน) สปสช.

 ครอบคลุมการอนุมัติเงินกองทุนฯท้องถิ่นทุกหมวด
ตั้งแต่ข้อ 10 (1) ถึง (5) แต่ตอ้ งเป็นกิจกรรมเพื่อการ
ควบคุมป้องกันโรคติดต่ออันตราย ซึ่งมีประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วว่าเป็นโรคติดต่อ
อันตราย และไม่สามารถประชุมคณะกรรมการได้

นายประจักษ์ บุญยัง
(ผู้ว่าการ สตง.)

 ถ้ามีการลงไปตรวจสอบก็ต้องมีการสอบถามราคา
ที่มีความแตกต่างกัน ช่วงเวลาการจัดซื้อที่มรี าคา
เปลี่ยนแปลง สามารถเขียนเหตุผลประกอบได้
ตามข้อเท็จจริง
 กระทรวงมหาดไทยมีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
ราคาตามหนังสือเวียนที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไว้
สามารถใช้วิธีการเหล่านั้นมาดำเนินการได้
 ยึดหลักเกณฑ์ตามประกาศฯกองทุนฯท้องถิ่น
ที่กำหนดไว้ กรณีหน่วยบริการเป็นผู้ขอวิธีการปฏิบัติ
จึงเป็นไปตามประกาศฯกองทุนฯท้องถิ่น ซึง่ กำหนดให้
หน่วยงานใดรับเงินไปแล้ว ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ของหน่วยงานตนเอง ดังนั้นอำนาจจึงเป็นไปตาม
ระเบียบของหน่วยงานถือปฏิบัติ

นายวีระชัย ก้อนมณี
(ผอ.สำนักสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน) สปสช.

นายประจักษ์ บุญยัง
(ผู้ว่าการ สตง.)

 ลักษณะของกองทุนฯ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล จะเป็นการ
สนับสนุนเงินไปให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพราะฉะนั้น
หน่วยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ที่ไม่เป็นนิติ
บุคคล จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการของหน่วยงาน
ตนเองถือปฏิบัติ ซึ่งกองทุนฯ ที่ไม่เป็นนิติบุคคลจะมี
ลักษณะการบริหารจัดการแบบนี้ ไม่มีสำนักงาน ไม่มี
วิธีการบริหารจัดการต่าง ๆ จึงเป็นการสนับสนุน
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ผู้ตอบ

ประเด็นอืน่ ๆ
22 สถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาด ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
โรคโควิด
(รมช.สาธารณสุข)

23 การตรวจสอบของ สตง.

นายประจักษ์ บุญยัง
(ผู้ว่าการ สตง.)

คำตอบ
เฉพาะเงินเพื่อให้หน่วยงานที่รับงบไปบริหารจัดการ
ภายใต้ระเบียบของตนเอง
 ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้เห็นถึงความสำเร็จ
การกระจายอำนาจทำให้เห็นถึงการจัดการในระดับ
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ เห็นผลสัมฤทธิ์ และความสำเร็จ
การทุจริตคอรัปชั่นมีอยู่ในทุกองค์กร ท้องถิ่นมีการ
ทุจริตอยู่ระดับหนึ่ง แต่อยากให้แยกออกเพราะใน
วิกฤตจะมีโอกาสได้เห็นว่าท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
ในการจัดการในพื้นที่ได้ดี จึงเห็นว่าการกระจายอำนาจ
สามารถเดินคู่ขนานไปกับการตรวจสอบที่เข้มแข็งได้
มีระเบียบที่เด็ดขาด ภาครัฐต้องจัดการเรื่องนี้และสิ่ง
หนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและ
สามารถจัดการปัญหาสถานณ์การการควบคุมป้องกัน
โรคโควิดในพื้นที่ที่ประสพผลสำเร็จ
 สตง. พร้อมให้คำปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณหรือเงินกู้
ต่าง ๆ ที่รฐั บาลจัดสรรลงไป และนำบทเรียนที่ได้ตรวจ
พบจากโครงการปกติหรือโครงการเร่งด่วนที่ต้อง
ดำเนินการอย่างเร่งด่วนแต่อาจขาดการศึกษาวิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์ หรือข้อมูลไม่เพียงพอ ก็อาจจะทำ
ให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่มปี ระสิทธิภาพ
สถานการณ์ทผี่ ่านมามีระบบ มีการเตรียมการรองรับไว้
อย่างดี จึงมีเวลานำข้อมูลที่มมี าประมวลเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการทำงานได้ เช่น การดำเนินการ
แจกถุงยังชีพหรือการแจกสิ่งของต่าง ๆ หรือส่วนที่
ประชาชนมีจิตอาสาจะช่วยเหลือ ท้องถิ่นก็ได้มีการเริ่ม
ที่จะบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ แล้ว เพื่อสร้างการ
ทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 รัฐบาลมีมาตรการออกมาเพื่อเป็นการรองรับ
สถานการณ์ และแก้ไขปัญหาเพื่อให้อยู่ในขอบเขต
และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการจัดการควบคุม
ป้องกันโรคโควิด-19 ดังนั้นมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาล
มีออกมาเพื่อดำเนินการให้แก่ประชาชน จึงเป็นข้อมูล
ที่น่าจะเพียงพอต่อการประเมินสถานการณ์ และนำมา
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มคี วามเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพได้
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24 การบริจาคหรือแจกสิ่งของให้กับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้าน
ปากท้อง
25 กรณี case PUI ที่เข้ามากักตัวดูอาการ
อยู่ท่ี โรงพยาบาลตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม
2563 เป็นต้นมาและไม่ใช้สิทธิ UC
ของโรงพยาบาลเอง ต้องตั้งเบิกอย่างไร
และในส่วนของต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิ
หมดอายุ ผิดกฎหมาย ต้องดำเนินการ
อย่างไร เนื่องจากกรณีต่างด้าวมีปัญหา
ร้องไปที่เจ้าหน้าที่ สปสช. เจ้าหน้าที่แจ้ง
ให้ประสานกองควบคุมโรค แต่ได้รับ
คำตอบให้โอนไปโอนมาและแจ้งว่าไม่มี
เงินในส่วนตรงนี้สำรองจ่าย จะต้อง
ดำเนินการอย่างไร

ผู้ตอบ

คำตอบ

 สตง. มีความยินดีและพร้อมที่จะร่วมมือกับทุก
หน่วยงานทั้งภาคราชการและประชาชน และตระหนัก
ถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ สตง. ในการป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะได้รับจากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่
อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาด สตง. จึงไม่ได้คำนึงถึง
เป้าหมายที่ต้องตรวจสอบเป็นสำคัญ แต่คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ สตง. และเจ้าหน้าทีข่ องหน่วย
รับตรวจที่อาจจะได้รับความเสี่ยง จึงให้ความสำคัญ
ตั้งแต่ช่วงเริ่มของการเกิดโรคติดต่อไวรัสโควิด โดยให้
เจ้าหน้าที่ สตง. Work from home หน่วยงานใด
มีความพร้อมให้ตรวจสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ต้องเดินทางไปลงตรวจในหน่วยรับตรวจ สามารถ
ประสานแจ้งได้ และเอกสารต่าง ๆ สามารถส่งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้นยังไม่มี address เป็นทางการ
เพื่อให้หน่วยงานส่งข้อมูลเข้ามา จึงให้ใช้ email
ของผู้ว่าการ สตง. ใช้ไปพลางก่อน และให้ถอื ว่าเป็น
การส่งข้อมูลทีเ่ ป็นทางการแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจ
หากหน่วยงานมีความพร้อมในการดำเนินการ
ฉะนั้นการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ สตง. จะไม่
เป็นอุสรรคในพื้นที่ที่ต้องใช้เวลาเพื่อไปดูแลประชาชน
ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ จึงเป็นแนวทาง
ที่เราจะร่วมมือกันเพื่อให้การทำงานประสพผลสำเร็จ
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม  ท้องถิ่นจะรับไปบริหารจัดการระบบการบริจาค/แจก
(นายกเทศมนตรี
สิ่งของ เพื่อให้ผู้ต้องการบริจาคให้กับประชาชนที่ได้รับ
นครรังสิต)
ความเดือดร้อน ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
ทพ.อรรถพร
 กรณี Case PUI ผู้ป่วยในถ้าแพทย์มีดุลยพินิจสมควร
ลิ้มปัญญาเลิศ
ให้ admit ก็สามารถเบิกได้ตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
(รองเลขาธิการ สปสช.) ผู้ป่วยโควิด ซึง่ สำนักงานได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้
เรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีผู้ป่วยต่างด้าว ผู้ป่วยใน
เป็นโควิดต่างจังหวัด ให้ประสานไปยังสำนักงาน
สาธารณสุขของแต่ละจังหวัด กรณีที่อยู่ใน กทม.
ให้เบิกไปที่กองบริหารงานคลังสำนักปลัด กระทรวง
สาธารณสุข ซึง่ ระเบียบสามารถดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th

