
 

 

 

ระเบียบกองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 

วาดวย หลักเกณฑการดําเนินงาน การบริหารจัดการ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน                 

การจัดทําบัญชีและรายงานในกองทุนหลักประกันสุขภาพ   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

............... 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ

พื้นท่ี  ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน เพ่ือใหการบริหารและการใชจายงบประมาณของกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง เปนไปดวยความ

โปรงใสมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง               

การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท.๐๘๙๑.๓/ว๑๑๑๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๐ 

และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ท่ี ๐๘๙๑.๓/ว.๒๑๙๙ ลงวันท่ี ๑๐

พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และตามความในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง  ในการประชุมคร้ังท่ี.............../

๒๕๕๗    เมื่อวันท่ี...............พฤษภาคม ๒๕๕๗ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ

พื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง  จึงออกระเบียบไวดังนี้ 

  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นท่ีหรือพื้นท่ี 

องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง วาดวย หลักเกณฑการดําเนินงาน การบริหารจัดการ การรับเงิน 

การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงานในกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 

๒๕๕๗ ” 

 ขอ ๒  ระเบียบนี้ ใหมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีองคการบริหาร              

สวนตําบลโคกชาง วาดวย การบริหารจัดการและแนวทางการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

การจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม 



๒๕๕๖ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนในสวนท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง

กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 

/ขอ ๔... 

 

๒ 

 

 ขอ ๔  ใหประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลโคกชาง  รักษาการตามระเบียบนี ้และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา ยกเวนการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม

ระเบียบน้ี ท่ีตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น

หรือพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง   

 ขอ ๕  ท่ีตั้งของสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีองคการบริหาร                

สวนตําบลโคกชาง  ณ  ท่ีทําการสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง  อําเภอเดิมบางนางบวช 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

หมวดที ่๑ 

ขอความทั่วไป 

  ขอ ๖  ในระเบียบนี้ 

            “ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลตาม

กฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนตําบล ท่ีไดรับการสนับสนุนใหดําเนินงานและบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี 

   “ องคการบริหารสวนตําบล ” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 

                 “ ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ” หมายความวา นายกองคการ

บริหารสวนตําบลโคกชาง 

                 “สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหาร                    

สวนตําบลโคกชาง 

                 “ ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ” หมายความวา ปลัดองคการบริหาร                    

สวนตําบลโคกชาง 

 



                 “ หัวหนาสวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”   

หมายความวา  หัวหนาสวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง      

                 “ พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานองคการบริหาร                       

สวนตําบลโคกชาง 

                 “หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ี ” หมายความวา หัวหนาสถานีอนามัยหรือ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลท่ีมีหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถิ่นหรือพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง   

 

 

/ “กองทุน.. 

๓ 

 

“ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ” หมายความวา กองทุนหลักประกันสุขภาพใน 

ระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง  เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน

โรค การฟนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ท่ี จําเปนตอสุขภาพและ                  

การดํารงชีวิต 

   “ คณะกรรมการกองทุน ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 

                  “ การจัดบริการสาธารณสุข ” หมายความวา การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ 

ปองกันโรค ฟนฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก ตามท่ีคณะอนุกรรมการสงเสริม

สุขภาพและปองกันโรคภายใตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติและสํานักงานกําหนด                    

  “ สถานบริการ ” หมายความวา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และ

ของสภากาชาดไทย หนวยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาตางๆ และสถานบริการสาธารณสุข

อื่นท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนดเพิ่มเติม 

   “  หน วยบ ริการ” หมายความวา  สถานบ ริการ ท่ี ได ขึ้ นทะ เบี ยน ไวต าม

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 

                       “หนวยงานสาธารณสุข” หมายความวา หนวยงานท่ีมีภารกิจดานการสาธารณสุข

โดยตรง แตมิ ได เปนสถานบริการหรือหนวยบริการ เชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ                         

 



กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  สวนสาธารณสุข ในพื้นท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถิ่นหรือพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 

                 “หนวยงานอื่น” หมายความวา หนวยงานท่ีมิไดมีภารกิจดานการสาธารณสุข

โดยตรง  แตอาจดําเนินกิจกรรมดานสงเสริมสุขภาพหรือการปองกันโรคไดในขอบเขตหนึ่ง  เชน 

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา วัด ในพื้นท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี

องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง                  

                   “กลุมหรือองคกรประชาชน” หมายความวา องคกรชุมชน องคกรเอกชนหรือ

ภาคเอกชน ท่ีมีการรวมตัวกันเปน กลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรท่ีเรียกชื่ออื่นตั้งแต ๕ คน

ขึ้นไป ซึ่งเปนการรวมตัวกันดําเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงคไมแสวงหากําไร ท้ังนี้จะเปน                   

นิติบุคคลหรือไมก็ได ในพ้ืนท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลโคกชาง                                               

                                      

 

 

/หมวดท่ี ๒... 

 

 

หมวดที ่๒ 

    คุณสมบัติขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

         ขอ ๗ ใหองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการสนับสนุนในการดําเนินงานและบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) มีความประสงคเขารวมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

               (๒) มีการดําเนินกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในพื้นท่ีมากอนแลว และมี

การจัดทําแผนและดําเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการมีสวนรวมของภาคีตางๆในพื้นท่ี 

             (๓) มีความพรอมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณตามอัตราสวนท่ีกําหนด  

 

หมวดที ่๓ 

วัตถุประสงคของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 



องคการบริหารสวนตําบล   

 ขอ ๘ ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน ท้ังนี้ตามหลักเกณฑในประกาศและมติ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อ

สนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ หรือสถานบริการ หรือหนวยงาน

สาธารณสุข หรือหนวยงานอื่น หรือสนับสนุนและสงเสริมใหกลุม หรือองคกรประชาชนดําเนิน

กิจกรรมดานสาธารณสุขในพื้นท่ี เพื่อใหกลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุมผูประกอบ

อาชีพท่ีมีความเส่ียงและกลุมผูปวยโรคเร้ือรังท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขได

อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความพรอม ความ

เหมาะสม และความตองการของประชาชนในพื้นท่ี     

 

หมวดที ่๔ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่                              

องคการบริหารสวนตําบล  

 ขอ ๙  ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลโคกชาง  ประกอบดวย 

     (๑)  ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนประธานกรรมการ 

     (๒)  ผูทรงคุณวุฒิในพื้นท่ี จํานวน ๒ คน เปนรองประธานกรรมการ 

 

/(๓)สมาชิก... 

๕ 

 

    (๓)  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ี เปนกรรมการ 

      สภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายจํานวน ๒ คน 

    (๔)  หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นท่ี  เปนกรรมการ 

    (๕)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพื้นท่ี เปนกรรมการ 

       ท่ีคัดเลือกกันเอง  จํานวน ๒ คน                   

    (๖)  ผูแทนหมูบานหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมูบาน เปนกรรมการ 

      หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไมเกิน ๕ คน   

 



    (๗)  ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  

     หรือศูนยรับเร่ืองรองเรียนอิสระในพื้นท่ีหนวยละ ๑ คน(ถามี)    เปนกรรมการ 

    (๘) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเจาหนาท่ีอื่นท่ี    เปนกรรมการและเลขานุการ 

      นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกชางมอบหมาย   

    (๙)  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเจาหนาท่ีอื่นท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล        

                  โคกชางมอบหมาย    

         ใหสาธารณสุขอําเภอ และผูอํานวยการโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

กองทุน   

   การคัดเลือกกรรมการกองทุน ตาม (๕) และ (๖)  ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดประชุม

เพ่ือใหบุคคลในแตละกลุมไดคัดเลือกกันเองอยางเปดเผย และมีสวนรวมของประชาชนท่ีเกี่ยวของ

ในพื้นท่ี ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกําหนด 

          กรณีในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีหนวยบริการปฐมภูมิมากกวา ๒ แหง ใหนํา

หลักเกณฑท่ีกําหนดตามวรรคสองมาบังคับใชเพ่ือคัดเลือกหัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นท่ี 

จํานวน ๒ คน เปนกรรมการกองทุน 

           ใหกรรมการตาม (๑) และ (๓) – (๙) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (๒) จํานวน ๒ คน

จากผูทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี โดยใหคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง และอีกคนหน่ึงเปน

รองประธานกรรมการคนท่ีสอง  

     ใหองคการบริหารสวนตําบลแจงรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการกองทุน พรอม

บันทึกรายงานการประชุมคัดเลือก ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ออกคําส่ังแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนตอไป 

 

 

/ขอ ๑๐ ใหกรรมการ... 

๖ 

 

 ขอ ๑๐  ใหกรรมการในคณะกรรมการกองทุนท่ีมาจากการคัดเลือก มีวาระอยูในตําแหนง

คราวละ ๔ ป   

 



            เมื่อกรรมการในวรรคหนึ่งอยูในตําแหนงครบวาระ ๔ ปแลว ยังมิไดมีการแตงตั้ง

กรรมการชุดใหม ใหกรรมการท่ีครบวาระนั้น อยูในตําแหนงตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับการ

แตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี ท้ังนี้ตองไมเกินหกสิบวัน 

            ในกรณีท่ีกรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหมีการ

ดําเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทน และใหผูไดรับการคัดเลือกอยูในตําแหนง

เทากับวาระท่ีเหลือของกรรมการซึ่งตนแทน 

              ในกรณีท่ีประธานกรรมการตาม ขอ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหรอง

ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมไดตามลําดับ แตกรณีท่ีประธานกรรมการตามขอ 

๙ วรรคหนึ่ง (๑) ไมมี หรือพนจากตําแหนง ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทน

ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานกรรมการกองทุนแทน 

        ขอ ๑๑ กรรมการกองทุนท่ีมาจากการคัดเลือกตามขอ ๙ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) (๕) (๖)และ (๗) 

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว  ใหพนจากตําแหนง ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  ยายไปดํารงตําแหนงหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในทองถิ่นหรือพื้นท่ีอื่น 

(๔)  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

(๕)  เปนบุคคลลมละลาย 

                 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิด                   

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

หมวดที ่๕ 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ 

องคการบริหารสวนตําบล 

   ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการกองทุน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

        (๑) พิจารณาอนุมัติแผน หรือโครงการ หรือกิจกรรม  ใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

 

 

 

 



/กรณีกรรมการ... 

๗ 

 

                  กรณีกรรมการผูใดในคณะกรรมการกองทุน เปนผูเสนอและดําเนินการแผนงาน 

หรือโครงการ หรือกิจกรรม ใหกรรมการผูนั้นมีสิทธิชี้แจงตอท่ีประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงอนุมัติ

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมนั้น 

    (๒) ออกระเบียบท่ีจําเปนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบ              

วาดวยคาตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูดําเนินงาน ท้ังนี้ตองไมขัดหรือแยงกับ

ประกาศและไมเกินกวาหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

   (๓) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทํา

บัญชีเงินหรือทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตาม     

ท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

                  (๔)  กํากับดูแลใหหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข  หรือ 

หนวยงานอื่น หรือกลุม หรือองคกรประชาชนผูไดรับอนุมัติตามขอ ๑๕ ใหเปนไปตามแผนงาน 

หรือโครงการ หรือกิจกรรม ท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

                  (๕) สนับสนุนใหประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ ในพ้ืนท่ีสามารถเขาถึงบริการ

สาธารณสุขท้ังท่ีบาน ในชุมชน หรือหนวยบริการ ไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ      

                   (๖) ใหคําแนะนําในการจัดทําขอมูลและแผนดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับปญหา

สาธารณสุข ของกลุมเปาหมายและหนวยบริการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และองคการบริหารสวนตําบล 

    (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการ              

รับจายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อส้ินปงบประมาณ ใหสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาจังหวัด สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

      (๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือดําเนินงานท่ีเกี่ยวของไดตาม

ความจําเปน และใหอนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้ง ไดรับคาตอบแทนการประชุม

หรือคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน ท้ังนี้ตาม

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

 

 



 

 

/หมวดท่ี ๖... 

 

 

 

 

หมวดที ่๖ 

การบริหารงบประมาณ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

ของกองทุนหลกัประกันสขุภาพ  

 ขอ ๑๓ เงินหรือทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย 

    (๑) เงินท่ีไดรับจัดสรรแตละปจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในสวนของ

การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด

และสําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดรับจัดสรรเปนเงิน ๔๕ บาทตอประชาชนในพื้นท่ีหนึ่งคน 

                   (๒) เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได รับจากองคการบริหาร                  

สวนตําบล ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

   (๓)  เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น 

    (๔)  รายไดอื่นๆ หรือทรัพยสินท่ีไดรับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

       ขอ ๑๔ ใหองคการบริหารสวนตําบลสมทบเงินเขากองทุนหลักประกันสุขภาพไมนอยกวา

อัตรารอยละ ๕๐ ของเงินท่ีไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

                  เฉพาะปงบประมาณ ๒๕๕๗ ใหองคการบริหารสวนตําบลสมทบเงินเขากองทุน

หลักประกันสุขภาพไมนอยกวารอยละของเงินสมทบตามหลักเกณฑท่ีใชในปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

        ขอ ๑๕  ใหองคการบริหารสวนตําบลใชจายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ                      

เพ่ือสนับสนุนหรือสงเสริมเปนคาใชจายตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ตามท่ี

คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี ้

(๑) เพ่ือสนับสนุน และสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ หรือ

สถานบริการ หรือหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี โดยเนนเร่ืองการสรางเสริมสุขภาพ  การปองกัน

โรค การฟนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ท่ีจําเปนตอสุขภาพและ              

การดํารงชีวิต เพ่ือใหกลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ กลุมผูประกอบอาชีพท่ีมีความ

 



เส่ียง และกลุมผูปวยโรคเร้ือรังท่ีอยูในพ้ืนท่ี สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึงและ               

มีประสิทธิภาพมากขึ้น                                

  (๒) เพ่ือสนับสนุนใหกลุมหรือองคกรประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน ในพ้ืนท่ี ได

ดําเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 

ใหแกสมาชิกหรือประชาชนในพื้นท่ี และกรณีมีความจําเปนตองจัดซื้อวัสดุท่ีมีลักษณะเปนครุภัณฑ 

ใหสนับสนุนไดในวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาทตอโครงการ วัสดุมีลักษณะเปนครุภัณฑท่ีจัดหาได               

ใหอยูในความดูแลและบํารุงรักษาของกลุมหรือองคกรประชาชนหรือหนวยงานอื่น ท่ีไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณนั้นๆ  

 

/(๓)เพื่อสนับสนุน... 

 

๙ 

 

                    (๓) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค    

การฟนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนยเด็กเล็กหรือศูนยชื่ออื่นท่ี

ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและการดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ หรือศูนยชื่ออ่ืนท่ีดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟนฟูคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

เปนเงินไมนอยกวารอยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแตละ

ปงบประมาณนั้น 

           (๔) เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ใหมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ตองไมเกินรอยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต

ละปงบประมาณนั้น และในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชจายเพ่ือซื้อครุภัณฑท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

ครุภัณฑนั้นจะตองมีราคาไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาทตอหนวย โดยการจัดซื้อจัดจางใหใชระเบียบ               

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑท่ีจัดหาได ใหอยูในความดูแลและ

บํารุงรักษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ  

                  (๕) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ีใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณา

อนุมัติจายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณสุข

ไดตามความจําเปนเหมาะสมและทันตอสถานการณได 

 



 ขอ ๑๖  ใหองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินงานบริหารงบประมาณ การรับเงิน การเก็บ

รักษาเงิน การจายเงิน การจัดทําบัญชี และการรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เปนไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เร่ือง หลักเกณฑการรับเงิน การเก็บ

รักษาเงิน การจายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงานในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ลงวันท่ี ๑๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๗  และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือหนังสือส่ังการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

กําหนด ดังนี้ 

           ๑. การรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

         ๑.๑ บรรดาเงินรายรับเขากองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหนําสงเขาบัญชีกองทุน

หลักประกันสุขภาพ หรือบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ ท่ีเปดบัญชี โดยแยกเปนบัญชีเฉพาะกับ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย โดยใช 

ชื่อบัญชีวา “กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง” หรือ “ระบบกองทุน

หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง  อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี” 

แยกจากบัญชีขององคการบริหารสวนตําบลโดยท่ัวไป ท้ังนี้ บัญชีเงินฝากซึ่งคณะกรรมการกองทุน

ไดเปดไวแลวกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนบัญชีเงินฝากตามระเบียบนี้          

 

/๑.๒ การรับเงิน... 

๑๐ 

 

         ๑.๒ การรับเงินเขากองทุนหลักประกันสุขภาพใหรับเปน เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน 

หรือธนาณัติก็ได และใหออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามแบบ                 

ท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพกําหนด ใหแกผูชําระเงินทุกคร้ัง เวนแต การรับเงินท่ีไดรับการ

จัดสรรแตละปจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติกําหนดโดยใหใชหลักฐานการโอนเงินผานทางธนาคารเปนหลักฐานอางอิงในการบันทึก

บัญชีรายรับ 

         ๑.๓ เงินสดท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพไดรับไว ใหนําฝากเขาบัญชีตาม ๑.๑ 

ภายในวันท่ีไดรับเงิน หากไมสามารถนําเงินดังกลาวฝากเขาบัญชีไดทัน ใหพนักงานสวนทองถิ่นท่ี

ผูบริหารสูงสุดขององคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย นําเงินสดจํานวนดังกลาวเก็บรวมไวในซอง

หรือหีบหอ ระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวนเงิน ปดผนึก ลงลายมือชื่อผูรับผิดชอบและ

 



นําฝากไวท่ีตูนิรภัยหรือสถานท่ีเก็บรักษาเงินขององคการบริหารสวนตําบล แลวใหนําฝากเขาบัญชี

ในวันทําการถัดไป 

         ๑.๔ การสมทบเงินจากองคการบริหารสวนตําบล ใหดําเนินการโดยเร็วเม่ือเร่ิมตน

ปงบประมาณ กรณีมีความจําเปนใหสมทบไดไมเกินปงบประมาณท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติจายเงินสนับสนุน 

 ๑.๕ เมื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพไดรับเงินจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ หรือวันท่ีรับเงินจากองคการบริหารสวนตําบล ใหถือเปนวันเร่ิมระบบบัญชีของกองทุน 

รอบระยะเวลาของบัญชีใหถือตามปงบประมาณ สําหรับระบบบัญชีของกองทุนใหแยกการจัดทํา

บัญชีออกจากระบบบัญชีขององคการบริหารสวนตําบล      

                    สวนการบันทึกบัญชีของกองทุนใหบันทึกตามระบบบัญชีขององคการบริหาร               

สวนตําบล ในปจจุบันการจัดทําบัญชีการรับเงิน  การจายเงิน  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติไดกําหนดใหมีการบันทึกผานระบบออนไลนท่ีเว็บไซด http://tobt.nhso.go.th / กองทุน

ตองรายงานผลเปนประจําทุกเดือน โปรแกรมรายงานผลดังกลาว จะออกรายงานบัญชีการรับเงิน  

การจายเงินประจําเดือน  (แยกรายวัน) ของกองทุน ซึ่งบันทึกการรับจายเงินนี้ องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นตองจัดพิมพเก็บไวเปนประจําทุกเดือน (ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป)  ผูรับผิดชอบ

การจัดทําตองสรุปผลการดําเนินงาน เสนอรายงานดังกลาวตอผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานลงลายมือชื่อไว

เปนหลักฐาน เพ่ือเสนอรายงานตอคณะกรรมการกองทุนใหความเห็นชอบแลวจัดสงใหสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาเขต ทุกไตรมาส โดยใหจัดสงภายใน ๓๐ วันนับจากวันส้ิน               

ไตรมาส 

 

/๑.๖ ใหคณะกรรมการ... 

๑๑ 

 

 ๑.๖ ใหคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กํากับติดตามและตรวจสอบ 

สถานการณการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยตองมีการจัดทํารายงานการเงินผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสสารสนเทศ (ออนไลน) หรือระบบอื่น ดังนี้ 

          (๑) รายงานการรับจายเงินประจําเดือน ใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ี

ตองจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายการรับจายและเงินคงเหลือประจําเดือนของกองทุน

 



หลักประกันสุขภาพ ดวยระบบระบบอิเล็กทรอนิกสสารสนเทศ (ออนไลน) หรือระบบอ่ืน เสนอตอ

ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และให

ผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน เสนอรายงานตอคณะกรรมการกองทุน

ใหความเห็นชอบแลวจัดสงใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาเขต ทุกไตรมาส โดยให

จัดสงภายใน ๓๐ วันนับจากวันส้ินไตรมาส 

                  (๒) รายงานการเงินรายไตรมาส  โดยเมื่อส้ินสุดแตละไตรมาส ใหองคการ

บริหารสวนตําบลตองจัดจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายการรับจายและเงินคงเหลือของกองทุน

ดวยระบบระบบอิเล็กทรอนิกสสารสนเทศ (ออนไลน) หรือระบบอ่ืน เสนอตอผูบริหารสูงสุด                 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหผูรับผิดชอบการจัดทํา

รายงานลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน เสนอรายงานตอคณะกรรมการกองทุนใหความเห็นชอบแลว

จัดสงใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาเขตทุกไตรมาสตามเวลาท่ีกําหนด ดังนี้ 

              ไตรมาสท่ีหนึ่ง รวบรวมรายการรับจายเงินกองทุนในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 

ภายในสามสิบวันนับจากวันส้ินไตรมาส (สงภายในเดือนมกราคม) 

            ไตรมาสท่ีสอง รวบรวมรายการรับจายเงินกองทุนในเดือนมกราคม-มีนาคม 

ภายในสามสิบวันนับจากวันส้ินไตรมาส (สงภายในเดือนเมษายน) 

          ไตรมาสท่ีสาม รวบรวมรายการรับจายเงินกองทุนในเดือนเมษายน - 

มิถุนายน ภายในสามสิบวันนับจากวันส้ินไตรมาส (สงภายในเดือนกรกฎาคม) 

            ไตรมาสท่ีส่ี รวบรวมรายการรับจายเงินกองทุนในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 

ภายในสามสิบวันนับจากวันส้ินไตรมาส (สงภายในเดือนตุลาคม) 

              (๓) รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 

                  ทุกส้ินปงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) ใหองคการบริหารสวนตําบล 

จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายการรับจายและเงินคงเหลือของกองทุนภายในสามสิบวันนับจาก

วันส้ินไตรมาส เสนอรายงานตอคณะกรรมการกองทุนใหความเห็นชอบ แลวจัดสงใหสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาเขต และใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาเขต 

สําเนาสงใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขา 

 

/จังหวัด... 

๑๒ 

 

 



จังหวัด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจังหวัด 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

             ๒. การจายเงินกองทุนหลกัประกันสุขภาพ 

        ๒.๑ ใหผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจส่ังจายเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพ ตามวัตถุประสงคของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามขอ ๘ ท้ังนี้ภายใต

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมตามขอ ๑๕ ท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 

         ๒.๒ วิธีการจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหจายได ดังนี ้

      (๑)  จายเปนเช็คขีดครอม หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ 

      (๒)  จายทางธนาคาร หรือทางอื่น ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด 

              (๓)  กรณีท่ีมีความจําเปนตองจายเปนเงินสดใหจายไดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท  

(หาพันบาท) โดยใหพนักงานสวนทองถิ่นท่ีผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

มอบหมายเปนผูทําการเบิกจาย หรือออกเช็คส่ังจายในนามของพนักงานสวนทองถิ่นท่ีไดรับ

มอบหมาย โดยขีดฆาคําวา “หรือตามคําส่ัง” “หรือผูถือ”ออก และจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินในวัน

เดียวกันหรือภายในวันทําการถัดไป 

         ๒.๓ ใหผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือปลัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น คนใดคนหนึ่ง ลงนามรวมกับพนักงานสวนทองถิ่นคนใดคนหนึ่งท่ีผูบริหารสูงสุด               

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายไว จํานวน ๒ คน รวมเปนผูลงนาม ๒ คนเปนผูเบิกเงิน

จากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการกองทุน 

        ๒ .๔  การจายให ผูมี สิทธิรับเงินท่ีเปนหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงาน

สาธารณสุข หรือ หนวยงานอ่ืน ใหหัวหนาของหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข 

หรือ หนวยงานอ่ืนนั้นเปนผูรับเงิน หากไมสามารถมารับเงินไดดวยตนเอง จะมอบอํานาจใหผูอ่ืน

เปนผูรับเงินแทน ก็ใหกระทําได ท้ังนี้ ตองมีหนังสือมอบอํานาจท่ีชัดเจน 

        ๒.๕ การจายใหผูมีสิทธิรับเงินท่ีเปนกลุม หรือองคกรประชาชน ใหผูแทนท่ีไดรับ

มอบหมายจากกลุมหรือองคกรประชาชน ไมนอยกวา ๒ คนขึ้นไปเปนผูรับเงิน 

          ๒ .๖  การจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตองมีหลักฐานการจายเปน

ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงินตามแบบท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด หรือ

หลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารของผูมีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอยางอ่ืน

ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด เพื่อเก็บไวใหตรวจสอบ 

 



 

 

/๒.๗ การจาย... 

๑๓ 

 

         ๒.๗ การจายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหองคการบริหารสวนตําบลตอง

ตรวจสอบองคประกอบใหครบกอนการเบิกจาย ดังนี้ 

                      (๑) มีคณะกรรมการกองทุน ท่ีไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติเขต เรียบรอยแลว 

        (๒) มีงบประมาณท่ีไดรับการสมทบจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

และจากองคการบริหารสวนตําบล  และหากมีการดําเนินงานตอเนื่องในปตอไป องคการบริหาร

สวนตําบลตองจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายสบทบเงินเขากองทุนหลักประกันสุขภาพ          

เปนประจําทุกป ซึ่งเปนจํานวนเงินไมนอยกวาท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

       (๓) มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมตามขอ ๑๕ ท่ีผานการอนุมัติจาก

คณะกรรมการกองทุนตาม (๑) และเมื่อมีองคประกอบดังกลาวครบถวนแลว ผูรับผิดชอบโครงการ

ตองไปดําเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมท่ีไดรับการอนุมัติ ดังนั้นเพื่อใหเกิด

ความสะดวกและสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง ประกอบกับสวนใหญผูรับผิดชอบโครงการจะ

เปนหนวยงานสาธารณสุข กลุมหรือองคกรประชาชนภาคีตางๆ ในพ้ืนท่ี  จึงอาจไมมีงบประมาณ 

ในการทดรองจายกอน กองทุนหลักประกันสุขภาพจึงอาจพิจารณาจายเงินสนับสนุนหรืออุดหนุน

ใหกับผูรับผิดชอบโครงการ เปนสามลักษณะ คือ 

 การจายตามขอตกลง การจายเงินในลักษณะนี้เปนการจายลวงหนาบางสวน หรือ

เต็มจํานวน  ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรเปนรายขอตกลง มีเง่ือนไขการจายเงิน ซึ่งการ

จายโดยวิธีนี้เหมาะสมกับการจายกับแผนงาน  โครงการท่ีผูรับผิดชอบตองมีการใชจายเงินลวงหนา  

หรือจายขณะทํางาน เชน การรณรงคงานดานสุขภาพ  การจัดประชุมสัมมนา เปนตน โดยผูท่ี

รับผิดชอบโครงการจะตองเปนผูจัดเก็บหลักฐานประกอบการจายตางๆเพื่อรอการตรวจสอบ ดังนี้    

    -  แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ

กองทุนและประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพไดลงนามเปนลายลักษณอักษรแลว 

-  แบบบันทึกขอตกลง กองทุนหลักประกันสุขภาพตองระบุรายละเอียดอันเปน

สาระสําคัญในขอตกลงใหครบถวน ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ  เชน ชื่อโครงการ 

 



ผูรับผิดชอบ ท่ีอยู เปนตน, รายละเอียดงวดเงิน  (เง่ือนไขการจายเงิน) วามีการจายอยางไร กี่งวด  

งวดละเทาไหร  จายเมื่อไร  เชน งวดท่ี ๑ จายใหผูรับผิดชอบโครงการ  รอยละ.........ของเงิน

ท้ังหมดเปนเงิน............บาท  เมื่อมีการลงนามในขอตกลงแลวงวดท่ี ๒ (งวดสุดทาย) จายให

ผูรับผิดชอบโครงการ  รอยละ...........ของเงินท้ังหมด  เปนเงิน..............บาท  เมื่อผูรับผิดชอบสง

รายงานผลสรุปตามโครงการท้ังหมด, งวดงาน  เปนการกําหนดการสงมอบงาน หรือรายงาน 

 

 

/ผลงานท่ีเกิดขึ้น... 

๑๔ 

 

ผลงานท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามโครงการ  ซึ่งขอมูลนี้จะเปนสวนประกอบสวนหนึ่งในการ

พิจารณาการเบิกจายเงิน, การกําหนดหรือแตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบหรือติดตามผลการ

ดําเนินงาน, หลักฐานการรับเงินของผูรับผิดชอบโครงการ, หลักฐานการสงมอบงานหรือรายงานผล

การดําเนินงาน จัดทําหรือสงตามการกําหนดงวดงาน งวดเงิน 

     การจายตามใบยืม การจายเงินในลักษณะนี้ เปนการจายลวงหนาบางสวนหรือ

หมดท้ังจํานวน  ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรคลายกับการจายในลักษณะการจายตาม

ขอตกลง  แตจะแตกตางในการจัดสงเอกสารประกอบการใชคืนเงินยืม  ซึ่งผูท่ียืมเงินตองสง

เอกสารการจายมาใหกองทุนหลักประกันสุขภาพดวย ซึ่งการจายโดยวิธีนี้จะเหมาะสมกับกิจกรรม

ท่ีผูรับผิดชอบตองมีการใชจายเงินลวงหนา เชน ตองเดินทางไปประชุมสัมมนา โครงการท่ีกําหนด

งบประมาณตามรายผลงาน การออกเย่ียมบาน ท้ังนี้การจายในลักษณะนี้ตองมีเอกสารหลักฐาน

ประกอบสําคัญ คือ  

-  แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ

กองทุนแลว และมีการจัดทําโครงการและรายละเอียดตางๆ  ใหผูมีอํานาจในการอนุมัติโครงการ 

ลงนามเปนลายลักษณอักษรแลว 

 -  บันทึกขอตกลงระหวางกองทุนหลักประกันสุขภาพกับเจาของโครงการ 

-  เอกสารใบยืม  ควรระบุรายละเอียดประมาณการใชงบประมาณตางๆ                 

ใหครบถวนมากท่ีสุด 

-  หลักฐานการรับเงินยืมของผูยืม 

-  หลักฐานการใชคืนเงินยืม ประกอบดวย บันทึกการใชคืนเงินยืม 

 



-  เอกสารแสดงรายละเอียดการจัดซื้อ จัดจาง (ถามี) 

  -  เงินสดคืน (ถามี) 

             -  สรุปผลการดําเนินงานในกรณีท่ีมีการกําหนดไว                               

       การจายตามกิจกรรม การจายเงินในลักษณะนี้จะเปนการจายหลังมีการดําเนินงาน

เกิดขึ้นตามแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรมแลว  การจายในลักษณะนี้กองทุนหลักประกัน

สุขภาพจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารการเบิกจายเองท้ังหมด  สวนใหญกิจกรรมจะ

เปนกิจกรรมในหมวดของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เชน การจัดประชุม

กรรมการกองทุน  การจัดหาพัสดุ  ครุภัณฑเพื่อการบริหาร ซึ่งการจายในลักษณะนี้  ตองมีเอกสาร

สําคัญประกอบดวย 

 

 

/-แผนงานหรือ... 

 

๑๕ 

 

-  แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ

กองทุนแลว (บางรายการอาจจําเปนตองจัดทําโครงการแสดงรายละเอียด)  โดยตองมีการอนุมัติ

โครงการและผูมีอํานาจลงนามเปนลายลักษณอักษรแลว 

-  บันทึกขอตกลงระหวางกองทุนหลักประกันสุขภาพกับเจาของโครงการ 

หรือบันทึกขออนุมัติดําเนินงาน 

-  เอกสารการจัดซื้อจัดจาง (ถามีการดําเนินการ) 

-  เอกสารบันทึกแสดงถึงผลการดําเนินงาน เชน บันทึกการประชุม 

  การกําหนดเอกสาร หลักฐานตามท่ีกลาวมาเบ้ืองตนดังกลาว คณะกรรมการ

กองทุนอาจมีการกําหนดเอกสารทางการเงินอื่นๆเพิ่มเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 

   ในกรณีผูรับผิดชอบโครงการเปนหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข 

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล ได รับเงินสนับสนุนจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพแลว ตองนําเงินเขาบัญชีท่ีไดแยกออกจากบัญชีปกติ หรือนําเขาบัญชีท่ัวไปของ

หนวยงาน โดยหนวยงานตองออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของหนวยงาน สงคืนกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ เพ่ือเปนหลักฐานในการรับเงิน ดังนั้นเม่ือจะมีการเบิกจายเงินท่ีไดรับและนําเงินไปใชจาย

 



ตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ใหถือปฏิบัติตามแนวทางหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของของ

หนวยงานนั้นๆ 

       สวนในกรณีผูรับผิดชอบโครงการเปนกลุมหรือองคกรประชาชนเปนหนวยท่ีไดรับ

สนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  การออกหลักฐานในการรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน

หรือใบสําคัญรับเงิน สงคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเม่ือจะมีการเบิกจายเงินท่ีไดรับและนํา

เงินไปใชจายตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 

และเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

       ๒.๘ ใหผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผู ส่ังจายเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพตามวัตถุประสงคของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท้ังนี้ภายใตแผนงาน หรือ

โครงการ หรือกิจกรรมท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 

       ๒.๙ ใหองคการบริหารสวนตําบล สามารถกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนและเง่ือนไข

ตางๆ ท่ีหนวยบริการ สถานบริการ  หนวยงานสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือกลุมหรือ

องคกรประชาชน ขอรับเงินสนับสนุนหรืออุดหนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพได 

ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ท้ังนี้ภายใตหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติกําหนด 

 

 

/๓.การจัดทําบัญชี... 

๑๖ 

 

           ๓. การจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

        ๓.๑ การบันทึกบัญชี ใหบันทึกตามระบบบัญชีขององคการบริหารสวนตําบลแตให

แยกระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพออกจากระบบบัญชีปกติขององคการบริหารสวนตําบล

เปนอีกชุดหนึ่งตางหาก 

        ๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชี ใหถือตามปงบประมาณ และการเร่ิมระบบบัญชีใหเร่ิม    

ณ วันท่ีไดรับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือไดรับเงินจากองคการบริหาร                  

สวนตําบล 

        ๓.๓ ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจาย

และเงินคงเหลือประจําเดือน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสสารสนเทศ (ออนไลน) หรือระบบอื่น และ

 



จัดสงสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ี

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแลว ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขา

เขต ทุกไตรมาส โดยใหจัดสงภายใน ๓๐ วันนับจากวันส้ินไตรมาส ตามรูปแบบท่ีสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด และทุกส้ินปงบประมาณ ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติเขต สําเนาสงใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติสาขาจังหวัด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด และสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินจังหวัด ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

            ๔. ใหคณะกรรมการกองทุน กํากับดูแลใหหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงาน

สาธารณสุข และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ที่ไดรับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหเก็บรักษา

และใชจายเงินไดตามหลักเกณฑ วิธีการ ดังนี้ 

       ๔.๑ ถาจํานวนเงินตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ท่ีคณะกรรมการกองทุน

อนุมัติ เปนเงินเกินกวา ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ใหเปดบัญชีเงินฝากเปนการเฉพาะแยก

ออกจากบัญชีท่ัวไป หรือใชบัญชีท่ัวไปของหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ ในนามของหนวยงานนั้นๆ 

       ๔.๒ ใหหัวหนาหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข หรือหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ เปนผูอนุมัติเบิกจายเงินในบัญชีตามรายการคาใชจายและอัตราท่ีกําหนดไวในแผนงาน หรือ

โครงการ หรือกิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ท้ังนี้ ตองไมเกินกวาอัตราท่ี

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

 

 

 

 

/๔.๓ กรณีท่ีมีการ... 

๑๗ 

 

       ๔.๓ กรณีท่ีมีการจัดซื้อจัดจาง ตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ท่ีมีวงเงิน 

ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ใหกระทําโดยวิธีการตกลงราคาตามระเบียบของทาง

ราชการโดยอนุโลม โดยถือราคากลางของทางราชการ เวนแต กรณีมีความจําเปนใหใชราคาตลาด

โดยท่ัวไปในขณะท่ีจัดซื้อจัดจาง 

 



       ๔.๔ กรณีท่ีมีการจัดซื้อจัดจางท่ีมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  

ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่น

ของรัฐ โดยอนุโลม 

      ๔.๕ ใหหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

เก็บหลักฐานการจายเงินจากบัญชีไว เพื่อการตรวจสอบ 

      ๔.๖ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน หรือ

โครงการ หรือกิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติ สงใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อใหคณะกรรมการ

กองทุนรับทราบ และใหองคการบริหารสวนตําบลเก็บไวเพื่อการตรวจสอบ กรณีท่ีมีเงินเหลือจาก

การดําเนินงาน ใหนําเงินท่ีเหลือสงคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

          ๕. ใหคณะกรรมการกองทุน กํากับดูแลใหกลุมหรือองคกรประชาชน ที่ไดรับเงินจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหใชจายเงินตามรายการคาใชจายและอัตราที่กําหนดไวใน

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน แตสําหรับ

รายการคาใชจายดังตอไปนี้ ใหอยูภายใตกรอบอัตราและเงื่อนไขการดําเนินการ ดังนี้ 

      ๕.๑ คาตอบแทน คณะทํางานหรือบุคคลภายนอก ท่ีดําเนินงานตามแผนงาน หรือ

โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน  ท้ังนี้ ไมเกินอัตราท่ีกําหนดแนบ

ทายระเบียบนี้ 

       ๕.๒ คาใชจายในการเดินทาง เชน เบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาท่ีพัก ใหเบิกจายในอัตรา

ตามระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม และบุคคลท่ีไดรับคาตอบแทน

ตาม ๕.๑  ไมมีสิทธิไดรับคาเบ้ียเล้ียงตาม ๕.๒ 

       ๕.๓ การจัดซื้อจัดจางตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ใหถือราคากลาง 

ตามระเบียบของทางราชการหรือราคาตลาดโดยท่ัวไปในขณะท่ีจัดซื้อจัดจาง 

 

 

/ ๕.๔ เมื่อเสร็จ… 

 

 

 

 

๑๘ 

 



 

      ๕.๔ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานการ

จายเงินตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติ สงใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เพื่อใหคณะกรรมการกองทุนรับทราบ และใหองคการบริหารสวนตําบลเก็บไวเพื่อการตรวจสอบ 

       กรณีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ท่ีมีการจัดหาวัสดุท่ีมีลักษณะคลาย

ครุภัณฑ ท่ีมีวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาท) ใหแนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญ

รับเงินไวกับรายงานการจายเงินดังกลาวดวย 

       กรณีท่ีมีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ใหนําเงินท่ีเหลือสงคืนกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 

           ๖. ใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ กําหนดอัตราคาใชจายในการเดินทาง คาตอบแทน 

ของกรรมการ ที่ปรึกษากรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางาน เจาหนาที่ของหนวยงานรัฐ 

หรือผูดําเนินงานได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน ภายใตหลักเกณฑที่

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด ในอัตรา ดังนี้ 

       ๖.๑ คาตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการกองทุน หรือท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

กองทุน ไมเกินคร้ังละ ๔๐๐ บาทตอคน เดือนหนึ่งไมเกิน ๘๐๐ บาท คาตอบแทนในการประชุม

สําหรับอนุกรรมการ ไมเกินคร้ังละ ๓๐๐ บาทตอคน เดือนหนึ่งไมเกิน ๖๐๐ บาท และสําหรับ

คณะทํางาน คร้ังละไมเกิน  ๒๐๐ บาทตอคน เดือนหนึ่งไมเกิน ๔๐๐ บาท และใหเบิกจายไดใน

อัตราไมเกินกวาอัตราทายระเบียบนี้กําหนด 

      ๖.๒ คาใชจายในการเดินทาง ไดแก คาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก และคาพาหนะเดินทาง

สําหรับกรรมการกองทุน  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการกองทุน อนุกรรมการหรือคณะทํางาน และ

เจาหนาท่ีของหนวยงานรัฐ รวมท้ังพนักงานจางเหมา ( ชั่วคราว ) ของกองทุน ใหเบิกจายได                 

ในอัตราไมเกินกวาอัตราทายระเบียบนี้กําหนด 

      ๖.๓ วงเงินคาใชจายและคาตอบแทนตาม ๖.๑ และ ๖.๒ เมื่อรวมกับคาใชจายอื่นเพื่อ

การบริหารหรือพัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตองไมเกินรอยละ ๑๕ ของเงินรายรับ

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในปงบประมาณนั้น    

      ๖.๔ คาตอบแทนผูดําเนินงาน สําหรับประชาชนหรือบุคคลท่ีปฏิบัติงานตามแผนงาน 

หรือโครงการ หรือกิจกรรม หากเปนการปฏิบัติงานท่ีมีความจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค               

ใหจายไดไม เกินกวาท่ีกําหนดในแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ท่ีได รับอนุ มัติจาก

คณะกรรมการกองทุน แตท้ังนี้ตองไมเกินกวาอัตราทายระเบียบนี้กําหนด 

 



 

 

 

/ ขอ ๑๗ ใหสํานักงาน… 

๑๙ 

 

ขอ ๑๗  ใหสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สามารถดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจาง 

ตามคาใชจายขอ ๑๕ (๔)ได โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน และใหนําระเบียบของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น มาถือปฏิบัติโดยอนุโลม แตท้ังนี้ตองไมเกินรอยละ ๑๕ ของเงินรายรับ

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแตละปงบประมาณนั้น และในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชจาย

เพื่อซื้อครุภัณฑท่ีเกี่ยวของโดยตรง ครุภัณฑนั้นจะตองมีราคาไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาทตอหนวย และ

ครุภัณฑท่ีจัดหาได ใหอยูในความดูแลและบํารุงรักษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ  

ขอ ๑๘  ใหสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สามารถดําเนินการจางเหมาเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานธุรการ งานการเงินและบัญชี หรืองานดานอ่ืนๆ ของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเปนการชั่วคราว ตามคาใชจายขอ ๑๕ (๔) ได โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน 

แต ท้ั งนี้ตองไม เกินรอยละ ๑๕  ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแตละ

ปงบประมาณนั้น และการจางบุคคลดังกลาวควรมีกําหนดเวลาส้ินสุดแนนอนไมเปนการตอเนื่อง

ถาวร  สําหรับเงินคาจางหรือคาตอบแทนใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการกําหนดโดยอนุโลม 

 

หมวดที ่๗ 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ 

องคการบริหารสวนตําบล 

ขอ ๑๙ การประชุมคณะกรรมการกองทุน ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนคณะกรรมการกองทุนท่ีมีอยู 

ขอ ๒๐ การลงมติใดๆ ใหกระทําโดยเปดเผยหรือวิธีลับ ท้ังนี้ ให เปนไปตามมติของ

คณะกรรมการกองทุน กรณีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการกองทุน มีสิทธิออกเสียงเพิ่มได

อีกหนึ่งเสียง โดยใหยึดถือปฏิบัติตามคะแนนเสียงขางมากหรือเกินกึ่งหน่ึงของคณะกรรมการ

กองทุนท่ีเขารวมประชุม 

 



 ขอ ๒๑ การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน อาจมีการประชุมอยางนอยทุก ๑ - ๒ เดือน 

การกําหนดวันเวลาหรือหวงระยะเวลาในการจัดการประชุมใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกองทุน

กําหนด 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนตองมีท่ีปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ เขารวมประชุมอยางนอย ๒ คร้ังตอป 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนตองมีการบันทึกรายงานการประชุมทุกคร้ัง 

 

 

 

/ ขอ ๒๒ ใหสํานักงาน… 

๒๐ 

 

ขอ ๒๒ ใหสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สามารถเบิกเงินคาตอบแทนในการ

ประชุมใหแกคณะกรรมการกองทุน  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการกองทุน  อนุกรรมการ หรือ

คณะทํางาน ตามคาใชจายขอ ๑๕ (๔) ได โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน แตท้ังนี้ตอง

ไมเกินรอยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแตละปงบประมาณนั้น โดยให

นําระเบียบขอบังคับหรือหนังสือส่ังการเกี่ยวกับเบิกจายคาตอบแทนของทางราชการ มาถือปฏิบัติ

โดยอนุโลม และให เปนไปตามอัตราทายระเบียบนี้ และตามหลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

 

หมวดที ่๘ 

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่

องคการบริหารสวนตําบล 

  ขอ ๒๓ การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน เปนกลไกสําคัญตอความสําเร็จของ

การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพราะคณะกรรมการกองทุนเปนบุคคลสําคัญในการ

ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคประชาชน  ท่ีจะทําให

เกิดการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนและเรียนรูรวมกัน  พัฒนาการดําเนินงานของ 

กองทุนใหมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีสุขภาพดีท้ังกายและจิต  ดังนั้นคณะกรรมการ

 



กองทุนจึงจําเปนท่ีจะตองพัฒนาความรู  สรางจิตสํานึกรวมกัน  รวมเปนเจาของและรวมกันบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

   คณะกรรมการกองทุนควรไดรับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุน มีความรู  

ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี  มีวิสัยทัศน  มีทัศนคติเชิงบวกตอการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ เห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน  ใหโอกาสในการมีสวนรวมของทุกภาค

สวนอยางเสมอภาค เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ  มีการตรวจสอบและใหเขารวม

กิจกรรมไดอยางเทาเทียมกัน ซึ่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ไดกําหนดโครงสรางของ

คณะกรรมการกองทุนใหทุกภาคสวนในพื้นท่ีเขามามีสวนรวมบริหารจัดการอยูแลว 

   คณะกรรมการกองทุน ควรมีจิตอาสาและเจตคติความเขาใจท่ีมุงสูเปาหมายเดียวกัน คือ 

ทําใหประชาชนทุกคนในพื้นท่ี มีคุณภาพดีท้ังรางกายและจิตใจอยางย่ังยืน 

  คณะกรรมการกองทุน ควรมีการอบรมสรางความรูความเขาใจและการประชุมสัมมนา 

และการศึกษาแลกเปล่ียนองคความรูระหวางพื้นท่ีในจังหวัดท่ีมีกองทุนตนแบบในเร่ืองตางๆ  ไดแก 

                 -  การสรางกระบวนการ การมีสวนรวมในการทํางาน การสรางจิตสํานึก 

   -  การทํางานเปนทีม และการสรางผูนํา 

           -  การสรางเสริมสุขภาพในทุกกลุมอายุ 

/-การปองกัน... 

๒๑ 

 

  -  การปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ 

         -  การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

  -  ระบบการบริหารจัดการท่ีดี  มีธรรมาภิบาล  ยึดระบบคุณธรรม 

  -  อบรมการบันทึกโปรแกรมขอมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ 

พื้นท่ี 

  -  การจัดทําแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร แผนสุขภาพชุมชน                                  

 -  การวิเคราะหขอมูล การจัดลําดับความสําคัญของปญหา 

  -  การเขียนโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ 

 -  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ เปนตน 

ขอ ๒๔  ใหสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สามารถเบิกเงินคาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก 

และคาพาหนะเดินทางใหแก กรรมการกองทุน  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการกองทุน  อนุกรรมการหรือ

 



คณะทํางาน และเจาหนาท่ีของหนวยงานรัฐ รวมท้ังพนักงานจางเหมา (ชั่วคราว) ของกองทุน     

ตามคาใชจายขอ ๑๕ (๔) ได โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน แตท้ังนี้ตองไมเกินรอยละ 

๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแตละปงบประมาณนั้น โดยใหนําระเบียบ 

ขอบังคับหรือหนังสือส่ังการเกี่ยวกับเบิกจายคาเดินทางไปราชการของทางราชการมาถือปฏิบัติ   

โดยอนุโลม และใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

 

หมวดที ่๙ 

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

  ขอ ๒๕ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพของคณะกรรมการกองทุน จะ

ประสบความสําเร็จหรือสามารถเผยแพรผลงานตอประชาชน หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของได ตองมี

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของตนเองอยางตอเนื่องและมีองคกรภายนอกมาประเมิน

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงกําหนดแนวทางการประเมินผลขั้นพื้นฐานไวสองรูปแบบ             

ซึ่งมีคณะกรรมการและทีมประเมินจากหนวยงานตางๆ ท้ังในระดับประเทศ ระดับเขตและระดับ

อําเภอ เพื่อใหการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพมีประสิทธิภาพตอไป ดังนี้ 

     (๑) ใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประเมินผลตามแบบประเมินการบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เปนการประเมินกระบวนการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุน 

และกองทุนหลักประกันสุขภาพประเมินตนเอง และผูเกี่ยวของประเมิน ซึ่งจะชวยตรวจสอบการ

ดําเนินงานวามีความครบถวน ถูกตอง และควรจะพัฒนางานดานใดบาง  โดยกําหนดเกณฑ              

การประเมินไวสามหมวด  คือ การบริหารจัดการกองทุน การมีสวนรวม และการสรางนวัตกรรม 

 

/(๒) ให… 

๒๒ 

 

    (๒) ใหกองทุนหลักประกันสุขภาพประเมินผล ตามแบบแบบประเมินความพึงพอใจและ

การรับรูขอมูลขาวสารประชาชน  ซึ่งการประเมินผลโดยใชแบบประเมินนี้ จุดประสงคเพื่อประเมิน

ความพึงพอใจและการรับรูของประชาชนตอการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ                

ซึ่งคณะกรรมการกองทุน ควรดําเนินการสํารวจอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง และนําขอมูลการสํารวจมา

สรางการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดการสุขภาพโดยชุมชน เพื่อใหเกิดความย่ังยืนตอไป 

 



       ขอ ๒๖ เพ่ือใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีการพัฒนาอยางย่ังยืนและมีการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ใหสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาเขต ประสานกับ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาจังหวัด และทองถิ่นจังหวัด ในการติดตามกํากับและ

ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ อยางตอเนื่องและ

รายงานใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติทราบ 

                                    

หมวดที ่๑๐ 

                                      บทเฉพาะกาล 

ขอ ๒๗ กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไมมีเงินสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หรือไมมีการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ตอเนื่องตั้งแต ๒ ปขึ้นไป ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ ประกาศยุบเลิกกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้นได และใหโอนเงินหรือทรัพยสิน                    

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพดังกลาวเปนของหนวยบริการปฐมภูมิของรัฐในพื้นท่ีนั้น ตามวิธีการ

ท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

ขอ ๒๘ ใหเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการกองทุน กฎ และการดําเนินงาน

ตาง ๆ ตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบล

โคกชางวาดวย เร่ือง การบริหารจัดการและแนวทางการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน                  

การจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ   พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีออกตามประกาศ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคการ

บริหารสวนตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เปนเงินในกองทุน

หลักประกันสุขภาพ เปนคณะกรรมการกองทุน กฎ และเปนการดําเนินงานตอเนื่องตามระเบียบนี้ 

       ใหกรรมการในคณะกรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง หรือกรรมการท่ีไดรับการคัดเลือก

ตามระเบียบนี้แทนกรรมการตามวรรคหน่ึงมีวาระอยูในตําแหนงตอไปถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๗ 

    ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เตรียมการและจัดประชุมเพ่ือคัดเลือกกรรมการกองทุน

ตามขอ ๙ เพื่อใหพรอมปฏิบัติหนาท่ีไดตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป 

/ ขอ ๒๙ การ... 

๒๓ 

 

 



    ขอ ๒๙ การดําเนินงานใดตามระเบียบนี้  หากยังไมมี กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ

หลักเกณฑท่ีจะกําหนดขึ้นตามระเบียบนี้  ใหใช กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม 

 

  ประกาศ  ณ   วันท่ี         พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                                      ลงชื่อ                          

                                                       (นายทวิช  เมืองชาง) 

                                            ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ      

                                                   ทองถิ่นหรือพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก ก. 

 

บัญชีคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

แนบทายระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ลงวันที่       พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

ใชสําหรับสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ หรือกลุม หรือองคกรประชาชน 

------------------------------ 

๑. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ในลักษณะเหมาะจาย 

ประเภท อัตรา 

(บาท : วัน :คน) 

คณะกรรมการกองทุน   ท่ีป รึกษากรรมการกองทุน   อนุกรรมการ  

คณะทํางาน เจาหนาท่ีของรัฐ และพนักงานจางเหมาของกองทุน หรือ

กรรมการของกลุมหรือกรรมการขององคกรประชาชน หรือผูดําเนินงาน              

ท่ีเปนประชาชนหรือบุคคลท่ีปฏิบัติงานของกลุมหรือองคกรประชาชน   

๒๔๐ 

 

๒. คาที่พักในราชอาณาจักร ในลักษณะจายจริง 

ประเภท หองพักคนเดียว 

(บาท : วัน :คน) 

หองพักคู 

(บาท : วัน :คน) 

คณะกรรมการกองทุน  ท่ีปรึกษากรรมการกองทุน  

อนุกรรมการ คณะทํางาน  เจาหนาท่ีของรัฐ และ

พนักงานจางเหมาของกองทุน หรือกรรมการของกลุม

หรือกรรมการขององคกรประชาชน หรือผูดําเนินงาน            

ท่ีเปนประชาชนหรือบุคคลท่ีปฏิบัติงานของกลุมหรือ

องคกรประชาชน     

๑,๕๐๐ ๘๕๐ 

 

๓. คาที่พักในราชอาณาจักร ในลักษณะเหมาจาย 

 



ประเภท อัตรา 

(บาท : วัน :คน) 

คณะกรรมการกองทุน   ท่ีป รึกษากรรมการกองทุน   อนุกรรมการ  

คณะทํางาน เจาหนาท่ีของรัฐ และพนักงานจางเหมาของกองทุน หรือ

กรรมการกลุมหรือกรรมการขององคกรประชาชน หรือผูดําเนินงานท่ีเปน

ประชาชนหรือบุคคลท่ีปฏิบัติงานของกลุมหรือองคกรประชาชน   

๘๐๐ 

 

 

๒ 

 

๔. คาพาหนะในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

     ๔.๑ การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง ใหเบิกคาพาหนะไดเทาท่ีจายจริงไมเกินอัตราท่ี

คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด เวนแตกรณีจําเปนท่ีผูเดินทางถูกเรียกเก็บเงิน

คาพาหนะเกินกวาอัตราท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด ก็ใหเบิกคาพาหนะ

เดินทางไดเทาท่ีจายจริง 

     ๔.๒ การเดินทางโดยรถไฟฟา ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาท่ีจายจริง สําหรับการเดินทาง

โดยรถดวน หรือรถดวนพิเศษ ชั้นท่ี ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ใหเบิกได เฉพาะผูดํารง

ตําแหนงระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

     ๔.๓ การเดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคล เบิกจายได ดังนี้ 

            (๑) รถยนตสวนบุคคล   กิโลเมตรละ  ๔  บาท 

                 (๒) รถจักรยานยนตสวนบุคคล  กิโลเมตรละ  ๒  บาท 

     ๔.๔ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรโดยเคร่ืองบิน เบิกจายในลักษณะจายจริง             

ในชั้นประหยัด เฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ขึ้นไปหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

 

๕. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักรช่ัวคราว ในลักษณะเหมาะจาย 

ประเภท อัตรา 

(บาท : วัน :คน) 

คณะกรรมการกองทุน  ท่ีปรึกษากรรมการกองทุน   ๒,๑๐๐ 

     

 



     หมายเหตุ บัญชีอัตราดังกลาวขางตนนี้ ใหใชเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ข้ึนไป

หรือตําแหนงที่เทียบเทา 

 

๖. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักรช่ัวคราว ในลักษณะจายจริง 

ประเภท อัตรา 

(บาท : วัน :คน) 

คณะกรรมการกองทุน  ท่ีปรึกษากรรมการกองทุน   ไมเกิน ๔,๕๐๐ 

     

      หมายเหตุ บัญชีอัตราดังกลาวขางตนนี้ ใหใชเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ข้ึนไป

หรือตําแหนงที่เทียบเทา 

 

 

 

๓ 

 

๗. คาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักรช่ัวคราว 

ประเภท ประเภท ก. 

(บาท : วัน :

คน) 

ประเภท ข 

(บาท : วัน :

คน) 

ประเภท ค. 

(บาท : วัน :

คน) 

ประเภท ง. 

(บาท : วัน :

คน) 

ประเภท จ. 

(บาท : วัน :

คน) 

คณะกรรมการกองทุน  

ท่ีป รึกษากรรมการ

กองทุน   

ไมเกิน 

๗,๕๐๐ 

ไมเกิน 

๕,๐๐๐ 

ไมเกิน 

๓,๐๐๐ 

เพ่ิมข้ึนจาก

ประเภท ก. 

อีกไมเกิน 

รอยละ ๔๐ 

เพ่ิมข้ึนจาก

ประเภท ก. 

อีกไมเกิน 

รอยละ ๒๕ 

       

     หมายเหตุ บัญชีอัตราดังกลาวขางตนนี้ ใหใชเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ข้ึนไป

หรือตําแหนงที่เทียบเทา 

 

    ๘. การเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร โดยเคร่ืองบิน เบิกจายในลักษณะจายจริง               

ในชั้นประหยัด เฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ขึ้นไปหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

 



 

      หมายเหตุ  ๑ ในกรณีที่ตองมีการเทียบตําแหนงสําหรับการเบิกจายคาเดินทางไปราชการ 

ใหเทียบได ดังนี ้

                        ๑.๑.  ตําแหนงกรรมการกองทุนตาม (๑),(๓),(๔),(๗),(๘)และ(๙) ให

เทียบเทากับผูดํารงตําแหนงตามระเบียบที่ทางราชการนั้นกําหนด 

                        ๑.๒.  ตําแหนงที่ปรึกษากรรมการกองทุน  ใหเทียบเทากับผูดํารงตําแหนง

ตามระเบียบที่ทางราชการนั้นกําหนด 

                        ๑.๓.  ตําแหนงกรรมการกองทุนตาม (๒),(๕),(๖) หรืออนุกรรมการ หรือ

คณะทํางาน หรือเจาหนาที่ของรัฐ และพนักงานจางเหมาของกองทุน หรือกรรมการของกลุม 

หรือกรรมการขององคกรประชาชนหรือผูดําเนินงานที่เปนประชาชน หรือบุคคลที่ปฏิบัติงาน

ของกลุม หรือองคกรประชาชน ใหเทียบเทากับเจาหนาที่ผูดํารงตําแหนง ระดับ ๑ –  ๒ 

                    ๒ ในกรณีที่ตองมีการเบิกจายคาเดินทางไปราชการ นอกเหนือจากบัญชี

คาใชจายขางตนนี้  ใหนําแนวทางปฏิบัติและหลกัเกณฑที่กําหนดไวในระเบยีบของทางราชการ                        

มาบังคับใช โดยอนุโลม 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

 

บัญชีคาใชจายในการฝกอบรม 

แนบทายระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ลงวันที่      พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

ใชสําหรับสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ หรือกลุม หรือองคกรประชาชน 

                                                  ------------------------------ 

๑. คาอาหารวาง  เคร่ืองดื่ม  ในการฝกอบรม 

การฝกอบรมในสถานที่ของทางราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ 

การฝกอบรมในสถานที่ของเอกชน 

อาหารวางและเคร่ืองดื่ม เคร่ืองดื่ม อาหารวางและ เคร่ืองดื่ม 

 



(บาท : คน) (บาท : คน) เคร่ืองดื่ม 

(บาท : คน) 

(บาท : คน) 

ไมเกิน  ๒๕   ไมเกิน  ๑๐   ไมเกิน  ๕๐   ไมเกิน ๒๐   

    หมายเหตุ   อตัราคาอาหารวางและเคร่ืองดื่มขางตน ใหใชสําหรับการจัดการประชุมไดโดย

อนุโลม 

 

๒. คาสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรม 

ประเภท อัตรา 

(บาท : ช่ัวโมง : คน) 

การฝกอบรมระดับตน  และการฝกอบรม

ระดับกลาง 

ไมเกิน  ๖๐๐  

 

     หมายเหตุ   อัตราคาสมนาคุณวิทยากรขางตน ใหใชสําหรับการจัดการประชุม กรณีท่ีตอง

มีการเบิกคาสมนาคุณวิทยากรได โดยอนุโลม   

       

๓. คาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ สําหรับคณะกรรมการกองทุน  ที่ปรึกษากรรมการ

กองทุน อนุกรรมการ คณะทํางาน เจาหนาที่ของรัฐ และพนักงานจางเหมาของกองทุน หรือ

กรรมการของกลุม หรือกรรมการขององคกรประชาชน หรือ ผูดําเนินงานที่เปนประชาชนหรือ

บุคคลที่ปฏิบัติงานของกลุม หรือองคกรประชาชน   

ประเภท อัตราคาเชาที่พักคน

เดียว 

(บาท : วัน : คน) 

อัตราคาเชาที่พัก ๒ 

คน 

(บาท : วัน : คน) 

การฝกอบรมระดับตน  และการฝกอบรม

ระดับกลาง 

ไมเกิน ๑,๒๐๐  

 

ไมเกิน ๗๕๐ 

๒ 

๔. การเบิกจายคาอาหารในการฝกอบรมในประเทศ สําหรับคณะกรรมการกองทุน ที่ปรึกษา

กรรมการกองทุน  อนุกรรมการ  คณะทํางาน เจาหนาที่ของรัฐ และพนักงานจางเหมาของ

กองทุน  หรือกรรมการของกลุม หรือกรรมการขององคกรประชาชน  

การฝกอบรมในสถานที่ของทางราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ 

การฝกอบรมในสถานที่ของเอกชน 

 



จัดครบทุกมื้อ 

(บาท : คน) 

จัดไมครบทุกมื้อ 

(บาท : คน) 

จัดครบทุกมื้อ 

(บาท : คน) 

จัดไมครบทุกมื้อ 

(บาท : คน) 

ไมเกิน  ๕๐๐   

 

ไมเกิน  ๓๐๐   ไมเกิน  ๘๐๐   ไมเกิน ๖๐๐   

 

๕. การเบิกจายคาอาหารใหแกผูเขารับการฝกอบรม สําหรับบุคคลภายนอก หรือผูดําเนินงาน 

ที่เปนประชาชนหรือบุคคลที่ปฏิบัตงิานของกลุมหรือองคกรประชาชน   

สถานที่ฝกอบรม การจัดอาหาร 

ครบทุกมื้อ ไมครบทุกมื้อ 

๑. การฝกอบรมในสถานท่ีของทางราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ 

ไมเกิน ๑๕๐ ไมเกิน ๗๕ 

 

๒. การฝกอบรมในสถานท่ีของเอกชน 

 

ไมเกิน ๒๕๐ ไมเกิน ๑๒๕ 

 

 

๖. การเบิกจายคาอาหารใหแกผูเขารับการฝกอบรม สําหรับบุคคลภายนอกหรือผูดําเนินงานที่

เปนประชาชนหรือบุคคลที่ปฏิบัตงิานของกลุมหรือองคกรประชาชน กรณีผูจัดฝกอบรม ไมจัด

อาหารให 

การจัดอาหาร อัตรา 

(บาท :  คน) 

๑. การฝกอบรมท่ีไมจัดอาหารท้ัง ๓ มื้อ ไมเกิน  ๑๒๐ 

๒. การฝกอบรมท่ีจัดอาหารให ๒ มื้อ ไมเกิน  ๔๐ 

๓. การฝกอบรมท่ีจัดอาหารให ๑ มื้อ ไมเกิน  ๘๐ 

 

หมายเหตุ  กรณีการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมของหนวยงานอื่นๆ ใหเบิกได ดังนี้  

              ๑. หนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข และหนวยงานอ่ืนของรัฐ            

ใหเบิกได ตามรายการคาใชจายและอัตราท่ีกําหนดไวในแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม             

ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน แตท้ังนี้ ตองไมเกินกวาอัตราท่ีระเบียบของหนวยงาน

ราชการนั้นกําหนด 

ภาคผนวก ค. 

 



บัญชีคาตอบแทนการประชุม 

แนบทายระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ลงวันที่       พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 

------------------------------ 

บัญชี ก ใชสําหรับสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 

ประเภท 

 

อัตรา 

 

๑. คาตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการกองทุน 

หรือท่ีปรึกษากรรมการกองทุน 

ไมเกินคร้ังละ ๒๐๐ บาทตอคน เดือนหนึ่ง

ไมเกิน ๔๐๐ บาท 

๒. คาตอบแทนในการประชุมสําหรับอนุกรรมการ  ไมเกินคร้ังละ ๑๕๐ บาทตอคน เดือนหนึ่ง

ไมเกิน ๓๐๐ บาท 

๓. คาตอบแทนในการประชุมสําหรับคณะทํางาน 

หรือผูดําเนินงานท่ีเปนประชาชนหรือบุคคลท่ี

ปฏิบัติงานของกลุมหรือองคกรประชาชน   

ไมเกินคร้ังละ ๑๐๐ บาทตอคน เดือนหนึ่ง

ไมเกิน ๒๐๐ บาท 

 

บัญชี ข ใชสําหรับกลุม หรือองคกรประชาชน 

 

ประเภท 

 

อัตรา 

 

๑. คาตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการของ

กลุม หรือกรรมการขององคกรประชาชน 

ไมเกินคร้ังละ ๑๕๐ บาทตอคน เดือนหนึ่ง

ไมเกิน ๓๐๐ บาท 

๒. คาตอบแทนในการประชุมสําหรับคณะทํางานของ

กลุมหรือองคกรประชาชน หรือผูดําเนินงานท่ีเปน

ประชาชนหรือบุคคลท่ีปฏิบัติงานของกลุมหรือองคกร

ประชาชน   

ไมเกินคร้ังละ ๑๐๐ บาทตอคน เดือนหนึ่ง

ไมเกิน ๒๐๐ บาท 

 

หมายเหตุ  กรณีการเบิกจายคาตอบแทนการประชุมของหนวยงานอื่นๆ  ใหเบิกได  ดังนี้  

 



               ๑. หนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข และหนวยงานอื่นของรัฐ                 

ใหเบิกได ตามรายการคาใชจายและอัตราท่ีกําหนดไวในแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม             

ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ท้ังนี้ ตองไมเกินกวาอัตราท่ีคณะกรรมการหลักประกัน          

สุขภาพแหงชาติกําหนด 

        

 


