
ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง  การจ่ายคา่ใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสขุ  กรณบีรกิารสรา้งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค 

ที่เป็นปัญหาพ้ืนที่ระดบัเขตหรือจังหวดั 
พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการ  
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพ้ืนที่ระดับเขตหรือจังหวัด  ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  เพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๘๕  แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรับคา่ใช้จ่ายเพื่อบรกิาร
สาธารณสุขของหน่วยบริการ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การจ่าย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข  กรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพ้ืนที่ 
ระดับเขตหรือจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๖๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ทั้งนี้  ไม่หมายความรวมถึง

ส านักงานสาขา 
“ส านักงานเขต”  หมายความว่า  ส านักงานสาขาของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
“หน่วยบริการ”  หมายความว่า  สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วย

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
“ผู้รับบริการ”  หมายความวา่  ผู้มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ 
“ค่าใช้จ่าย”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

และจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๗/๒๕๕๙  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ลงวันที่   
๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสขุ 

 
 

ข้อ ๕ การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข  กรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ที่เป็นปัญหาพ้ืนที่ระดับเขตหรือจังหวัด  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ เป็นการให้บริการแก่ผู้รับบริการ   
 ๕.๒ หน่วยบริการที่มีสิทธิไดร้ับค่าใช้จ่ายได้แก่หนว่ยบริการ  หน่วยงาน  หรือองค์กร 

ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๗/๒๕๕๙  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น
ต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ซึ่งมีคุณสมบัติ  ดังนี้   

  ๕.๒.๑ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจการในอ านาจหน้าที่
ของส านักงาน  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เช่น  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  ศูนย์วิชาการในระดับเขตพ้ืนที่  สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ   

  ๕.๒.๒ เป็นองค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์
เพื่อด าเนินการแสวงหาผลก าไร  มีองค์ประกอบ  ดังนี้   

   (๑) มีที่ตั้งองค์กรและรายชื่อกรรมการขององค์กร 
   (๒) เป็นองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมในงานด้านสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  จนถึงวันขอรับการสนับสนุน 
   (๓) มีรายงานผลการด าเนินงาน  หรือเอกสาร  หรือภาพถ่ายที่แสดงถึง 

กิจกรรมในงานด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   (๔) มีสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคาร  หรือสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์   

หรือหลักฐานการเงินอื่นในท านองเดียวกัน 
   (๕) มีหลักฐานการเป็นนิติบุคคล  หรือกรณีที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล 

จะต้องมีหนังสือรับรองของส านักงาน  หรือหน่วยบริการภาครัฐ  หรือส านักงานเขต  หรือหน่วยงานของรัฐอื่น   
เพื่อรับรองการมีอยู่ขององค์กรเอกชน 

ข้อ ๖ ส านักงานจะจ่ายค่าใช้จ่ายตามรายการเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามประกาศนี้   
ส านักงานเขตจะพิจารณาก าหนดตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ดังนี้ 

 ๖.๑ จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อประชากรที่ก าหนดในโครงการ   
 ๖.๒ จ่ายตามผลงานบริการที่ก าหนด  ทั้งนี้  ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับรายการบริการ 

ที่ก าหนดในระดับประเทศ   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



ข้อ ๗ การเสนอโครงการของหน่วยบริการ  หน่วยงานหรือองค์กรตาม  ๕.๒  ส านักงานเขต
จะด าเนินการตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี้   

 ๗.๑ ส านักงานเขตจัดให้มีคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึง
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้มีสิทธิ  ในภาพรวมระดับเขตหรือจังหวัด  ประกอบ
นโยบายของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญ  ก าหนด  
หัวข้อหรือประเด็นบริการและประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเร่งรัดให้เข้าถึงบริการพร้อมรายละเอียด
ที่จ าเป็น  โดยเสนอคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่พิจารณาให้ค าแนะน าหรือ
ความเห็นประกอบการพิจารณา 

 ๗.๒ ส านักงานเขตประกาศให้หน่วยบริการ  หน่วยงานหรือองค์กรตาม  ๕.๒   
ที่สนใจ  จัดท าโครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับเขตหรือระดับจังหวัด  เช่น   
การให้ค าปรึกษา  การคัดกรอง  การค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  การใช้ยา   
การท าหัตถการ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ 

 ๗.๓ ส านักงานเขตจัดให้มีคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรอง
โครงการที่เสนอ  ตามความจ าเป็นทางสุขภาพภายใต้ประเภทและขอบเขตบริการของบริการสาธารณสุข
ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ซึ่งบุคคลมีสิทธิจะได้รับตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติประกาศก าหนด  ทั้งนี้  การด าเนินงานจัดบริการให้ค านึงถึงการเข้าถึงบริการของผู้มีสิทธิ   
ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ  เช่น  ความสอดคล้องกับหัวข้อหรือประเด็นบริการและประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
ที่ก าหนด  เป็นโครงการระดบัเขตหรอืจังหวัด  หน่วยที่เสนอโครงการมีศกัยภาพด าเนินการ  วัตถุประสงค์
ชัดเจนสามารถวัดได้  ทั้งนี้  ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ  ส านักงานเขตจะเสนอคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่พิจารณาให้ค าแนะน าหรือความเห็นประกอบการพิจารณา   

 ๗.๔ โครงการที่ได้รับการอนมุัติแล้ว  ให้ถือเป็นหลักฐานการด าเนนิการตามโครงการ  
แต่ส าหรับองค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  และภาคประชาชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไร   
ให้จัดท าเป็นสัญญาด าเนินการตามโครงการกับส านักงานเขต   

 ๗.๕ การก าหนดเงื่อนไขและงวดงาน  ผลผลิตที่ต้องส่งมอบในแต่ละงวด  พร้อม
จ านวนเงินที่จะจ่ายในแต่ละงวด  ส านักงานเขตจะก าหนดงวดงานตามเหมาะสมกับลักษณะงานและ 
การตรวจรับ  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของส านักงาน  โดยในข้อตกลงหรือสัญญาให้มีข้อก าหนด  ดังนี้ 

  ๗.๕.๑ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ  น าเสนอความก้าวหน้าของโครงการอย่างน้อย  
๑  ครั้ง  และอีก  ๑  ครั้ง  หลังสิ้นสุดโครงการ  โดยด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ   

  ๗.๕.๒ ผลผลิตที่แสดงการเข้าถึงบริการของผู้มีสิทธิที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างน้อยต้องระบุเลขประจ าตัวประชาชน  ๑๓  หลักของประชาชนที่ได้รับบริการ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



หมวด  ๒ 
วิธีการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสขุ 

 
 

ข้อ ๘ ให้หน่วยบริการ  หน่วยงาน  หรือองค์กรที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการโครงการ 
ตามประกาศนี้  จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลผลิตของหน่วยบริการ  หน่วยงานหรือองค์กร  
ที่อยู่ภายใต้โครงการรวมถึงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในแต่ละงวดงานที่ต้องส่งมอบ  พร้อมระบุค่าใช้จ่าย 
ที่จะให้ส านักงานจ่ายให้หน่วยบริการ  หน่วยงาน  หรือองค์กรแต่ละแห่ง  ในรูปแบบของไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมหนังสือน าส่งอย่างเป็นทางการให้ส านักงานเขตตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละงวด
จนโครงการสิ้นสุด   

หมวด  ๓ 
เงื่อนไขการจ่ายคา่ใช้จ่ายเพือ่บริการสาธารณสขุ 

 
 

ข้อ ๙ ให้หน่วยบริการ  หน่วยงาน  หรือองค์กรที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  รวมถึงหน่วยบริการ  
หน่วยงานหรือองค์กรแต่ละแห่งที่จัดบริการภายใต้โครงการ  จัดเก็บส าเนาเอกสาร  หลักฐานรวมถึง  
เวชระเบียนที่บันทึกการให้บริการไว้เพื่อการตรวจสอบ 

ข้อ ๑๐ ส านักงานเขตจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจรับผลงาน  โดยอาจเปิดโอกาสให้ผู้แทน
หน่วยบริการ  หน่วยงาน  องค์กรที่ไม่มีส่วนได้เสียกับโครงการ  เข้าร่วมรับฟังการส่งมอบงานตามเงื่อนไข
และงวดงานที่ก าหนดในข้อตกลงหรือสัญญา  ดังนี้ 

 ๑๐.๑ ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไขและงวดงานที่ก าหนด  จะจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อตกลง 
หรือสัญญาในงวดนั้น ๆ   

 ๑๐.๒ ผลงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและงวดงานที่ก าหนด  จะแจ้งให้หน่วยบริการ  
หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบโครงการทราบ  และจะจ่ายตามผลงานที่ท าได้จริง   

 ๑๐.๓ ในงวดสุดท้าย  หากผลงานรวมทั้งโครงการเท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  จะจ่ายเงินทั้งหมดของโครงการ  แต่ถ้าผลงานรวมทั้งโครงการต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด   
จะจ่ายตามผลงานที่ท าได้จริงและเรียกเงินคืนในส่วนที่เหลือ   

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการตรวจรับผลงานและหรือส านักงานเขต  จะด าเนินการตรวจสอบเอกสาร   
หลักฐานการให้บริการ  รวมทั้ งสอบถามประชาชนใน พ้ืนที่ทั้ งก่อนและหรือหลั งการจ่าย 
ค่าใช้จ่าย  หากพบความผิดปกติอื่นใดของข้อมูลผลงานหรือการเบิกจ่ายก็ได้ 
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จเด็จ  ธรรมธัชอาร ี
เลขาธกิารส านักงานหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖


