มารู้ จัก สปสช.กันเถอะ

กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ (สปสช.) คือ
กองทุนสาหรับจัดกิจกรรมที่ดาเนินกิจกรรมด้าน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค และการฟื นฟูฯ
โดยเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุ ขภาพ

การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
ในระดับท้ องถิ่น
เพื่อเป็ นการสร้างหลักประกันสุ ขภาพ
ให้กบั ประชาชนทุกคนในพื้นที่ โดยส่ งเสริ ม
กระบวนการมีส่วนร่ วมตามความพร้อม ความ
เหมาะสมและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยให้ อบต . และคณะกรรมการกองทุน
เป็ นผูด้ าเนินงานและบริ หารจัดการกองทุน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุน และส่ งเสริ มการจัดบริ การ
สาธารณสุ ขของหน่วยบริ การ หรื อสถานบริ การ หรื อ
หน่วยงานสาธารณสุ ข เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผูส้ ู งอายุ
กลุ่มผูพ้ ิการและกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพที่มีความเสี่ ยง และ
กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังที่อยูใ่ นเขตพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริ การ
สาธารณสุ ขได้ย่อางทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ
2.สนับสนุนและส่ งเสริ มให้กลุ่มหรื อองค์กรประชาชน
หรื อหน่วยงานอื่นดาเนินกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
การป้ องกันโรค
ให้กบั สมาชิก

ใครบ้ างทีส่ ามารถขอรับเงินอุดหนุนได้
- ปร ะชาชน /กลุ่ มประชาชน ในพื้นที่ตาบล
หนองแสง
- อสม./กลุ่ม อสม. ในพื้นที่ตาบลหนองแสง
- ผูน้ าชุมชน/กลุ่มผูน้ าชุมชน
- รพ.สต.หนองแสง
- วัด/โรงเรียนและ ศพด
.ในพื้นที่ตาบลหนองแสง

การใช้ จ่ายเงินกองทุน ให้ ใช้ จ่ายเพือ่ ?
1.สนับสนุนและส่ งเสริ มเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดบริ การ
หรื อดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ขอ้ 7 และในกรณีที่
กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรื อหน่วยงานอื่นตามข้7(2)
อ
จาเป็ นต้องจัดซื้ อวัสดุที่มีลกั ษณะเป็ นครุ ภณั ฑ์สาหรับใช้
ในการดาเนินจัดกิกรรมตามโครงการ
จ
ให้สนับสนุนไม่ได้
เกินวงเงิน5,000.-บาท ต่อโครงการ
และเมื่อจัดซื้ อแล้วให้อยู่
ในความดูแลของผูไ้ ด้รับการสนับสนุนนั้น ๆ
2. สนับสนุนและส่ งเสริ มกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ
การป้ องกันโรค การฟื้ นฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล
เชิงรุกของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก หรื อศูนพัย์ฒนาและฟื้ นฟู
คุณภาพชีวติ ผูอ้ ายุและผูพ้ ิการ หรื อศูนย์ชื่ออื่นที่มีการ
ดาเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในชุมชน เป็ นเงินไม่
น้อยกว่าร้อยละ15ของเงินรายรับแต่ละปี งบประมาณ
3. สนับสนุนเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารหรื อพัฒนา
กองทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพไม่เกินร้อยละ
15ของเงินรายรับ
ของกองทุนในแต่ละปี งบประมาณ กรณี ที่จาเป็ นต้อง
จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับการดาเนินงาน
ครุ ภณั ฑ์น้ นั ต้องมีราคาไม่เกิ20,000.น บาท/หน่วย
4. สนับสนุนและส่ งเสริ มกิจกรรมในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขกรณี เกิดโรคระราดหรื อภัยพิบตั ิใน
พื้นที่ ตามความจาเป็ น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์
ทั้งนี้ ภายใต้โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมตั ิ

เงื่อนไขในการจ่ ายเงินอุดหนุน
- ให้เสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนต่อ
ประธาน กรรมการบริ หารกองทุนฯ ตามระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกาหนด โดยกิจกรรมของโครงการ
จะต้องเป็ นกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ป้ องกันโรค การฟื้ นฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จาเป็ นต่อสุ ขภาพและ
การดารงชีวติ
- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนนั้น ต้องระบุ
ถึงเหตุผลและความจาเป็ น วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้ าหมาย วิธีดาเนินกา ร วันเวลา สถานที่
ดาเนินการ งบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ชัดเจน
- โครงการต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจ
อนุมตั ิ (คณะกรรมการบริ หารกองทุนฯ ) จึงจะ
สามารถรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้
- ต้องมีบนั ทึกข้อตกลงการรับเงินสนับสนุนกับ
กองทุนฯ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู ้
รับผิดชอบ
โครงการพร้อมพยานให้เสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อย
ก่อนการรับเงิน และต้องรายงานผลการดาเนินงาน
เมื่อเสร็ จสิ้ นโครงการ

กระบวนการพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมของ
กองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้ องถิ่น
จัดส่งกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน
ต่อคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการพิจารณา
และกลัน่ กรองโครงการ
คณะกรรมการบริ หารกองทุน
หลักประกันสุขภาพพิจารณา
ผลพิจารณา

กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
องค์การบริหารส่ วนตาบลหนองแสง

อนุมตั ิงบประมาณ

ทาบันทึกข้อตกลง

การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

นากลับไปปรับปรุ ง/
แก้ไข/ยกเลิก

ดาเนินกิจกรรม/โครงการ
รายงานผลดาเนิน
กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม : สานักงานเลขานุการกองทุน
ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองแสง
ม.5 ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
โทร 0-3721-8439 - 40
ไปรษณี ย์ เิ ลกทรอนิกส์ :
local_prachin27@hotmail.com

