
 

 
 

 

 
 

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นต าบลโนนกอก 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
 



 

 
 

 

ระเบียบกองทุนหลกัประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นต าบลโนนกอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ตามท่ีต าบลโนนกอกร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้งกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นต าบลโนนกอก พ.ศ. 2551 เพ่ือให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
มีระบบรองรับการด าเนินงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นต าบล               โนน
กอก จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นต าบลโนนกอก 
ข้อ 2   ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3   ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นรักษาการ 

ให้เป็นไปตาม ระเบียบนี้ 
ข้อ 4    ที่ตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นต าบลโนนกอก ณ ที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนกอก เลขที ่222 หมู่ที ่4 บ้านเปือย ต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
 

หมวดที่  1 
วัตถุประสงค์ 

 
ข้อ 5   เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงาน

สาธารณสุข  
 ข้อ 6   เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกัน

โรคขององค์กรหรือ กลุ่มประชาชน หรือ หน่วยงานอ่ืน 
 ข้อ 7   เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่

ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 

ข้อ 8   เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข้อ 9  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ 

นอกจากนั้น ยังสนับสนุนบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) โดยให้ อปท. 
บริหารจัดการสนับสนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ เพ่ือจัดบริการ
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

 
หมวดที่  2 

การสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

ข้อ  10  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราร้อยละ
ของเงินที่ได้จัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7 (1) ดังต่อไปนี้ 



 

 
 

 
(1)  สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กรรีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน 

ต่ ากว่า 6 ล้านบาท 
(2)  สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงิน

อุดหนุน ตั้งแต่ 6 ถึง 20 ล้านบาท 
(3)  สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงิน

อุดหนุน สูงกว่า 20 ล้านบาท 
ข้อ  11  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี การายงานของกองทุน

หลักประกันสุขภาพ และการก ากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบ
ท้ายประกาศนี้ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถใช้ในปีงบประมาณถัดๆ ไปได้ 

ข้อ  12  เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมเป็น
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 

(1)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการหรือ
หน่วยงานสาธารณสุข 

(2)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกัน
โรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น 

(3)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนา
และฟ้ืนฟูคุฯภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 

(4)  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7  
วรรคหนึ่งในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพ่ิมตามข้อ 7 วรรคสองอาจสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 5 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เก่ียวข้องโดยตรง ให้
สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็น และครุภัณฑ์ท่ีจัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(5)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ 

กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนตาม (1) (3) และ (5) มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคล ให้คะแนนกรรมการกองทุนพิจารณาสนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็น 
เว้นแต่กรณี (2) ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของ
หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุน 

(13)  เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนต าบลบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ตามข้อ  7 วรรคสอง ให้สนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการหรือสถานบริการ เพื่อ
จัดบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อปีตามชุดสิทธิประโยชน์การ
บริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ก าหนดในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ตาม
โครงการที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีถาวะพ่ึงพิงอนุมัติ 

กรณีท่ีมีภาวะพ่ึงพิงนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 
วรรคหนึ่ง และใช้ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมาเทียบเคียงโดยอนุโลม 
ทั้งนี้ ตามโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 
 



 

 
 

 
หมวดที่  3 

การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

ข้อ 14   ให้มคีณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 (1) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่    เป็นที่ปรึกษา 
 (2) สาธารณสุขอ าเภอ                เป็นที่ปรึกษา 
 (3) ท้องถิ่นอ าเภอ       เป็นที่ปรึกษา 
(4) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     ประธาน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ จ านวน 2 คน     รองประธาน 
(6) สมาชิกสภา อบต.ที่สภามอบหมาย จ านวน 2 คน   กรรมการ 
(7) หัวหน้าหน่วยบริการ      กรรมการ 
(8) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในพื้นท่ีเลือกกันเอง   กรรมการ 
     ไม่เกิน 5 คน  
(9) อสม.ในพ้ืนที่ ที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน   กรรมการ 
(10) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับ กรรมการ 
     เรื่องร้องเรียนอิสระในพ้ืนที่ จ านวน 1 คน 
(11) ปลัด อบต.       กรรมการและ 
         เลขานุการ 
(12) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองหรือเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข  กรรมการและ 
  ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  ผู้ช่วยเลขาฯ 
(13) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง  กรรมการและ 
  ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  ผู้ช่วยเลขาฯ 

 
ข้อ 15   คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(3) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน

ของอนุกรรมการหรือคณะท างานหรือผู้ด าเนินงาน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ และไม่เกินกว่าอัตราหรือ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

(4) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วย
บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

(5) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของ
กลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงิน
คงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจ าเป็น และ
ให้อนุกรรมการหรือคณะท างานที่ได้รับแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนฯ 

 



 

 
 

 
ข้อ 16 นอกจากการพ้นต าแหน่งโดยวาระแล้ว กรรมการตามข้อ 10 (2) (4) (5) (6) และ (7) พ้น

จากต าแหน่งในกรณีต่อไปนี้ 
(1)  ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่อ่ืน 
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เส้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือ หรือหน่วยรับ
เรื่องร้องเรียนอิสระในท้องถิ่น 

(8) ขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 

ข้อ 17   การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง                    
เพ่ือประมวลข้อมูลหรือกรณีที่จะต้องให้คณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพรับทราบ เห็นชอบ มีมติใด ๆ             
จะประชุมเป็นกรณีไปก็ได้ 
 

หมวดที่  4 
การเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

 
1. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
1.1 การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

สั่งจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้นๆ ทั้งนี้  ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม                         
ที่คณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
อนุมัติแล้วแต่กรณี 

1.2 วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้ 
  1.2.1 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ 
  1.2.2 จ่ายทางธนาคาร 
  1.2.3 จ่ายทางอ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

1.2.4 ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองผู้บริหารสูงสุดที่ผู้บริหาร
สูงสุดมอบหมายหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนใดคนหนึ่ง ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น คนใด             
คนหนึ่งที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายไว้จ านวนสองคน รวมเป็นผู้ลงนามสองคน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุน
หลักประกันสุขภาพตามโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการสนับสนุน
การจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง แล้วแต่กรณี 



 

 
 

 
1.3 การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงาน

อ่ืน ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนนั้นเป็นผู้ รับเงิน                   
หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจที่ชัดเจน 

1.4 การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก 
องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ไม่น้อยกว่าสองคนข้ึนไปเป็นผู้รับเงิน 

1.5 การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับ
เงิน ตามแบบที่ส านักงานก าหนด หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐาน
การรับเงินอย่างอ่ืน ตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ 

 
2. การจัดท าบัญชีและรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
2.1 การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามรูปแบบที่ส านักงานก าหนด 
2.2 รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปีงบประมาณ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วม 
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ระหว่างรอบ

ระยะเวลาบัญชีให้เริ่มระบบบัญชี ณ วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน 
และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศหรือระบบอื่น และจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการ
รับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน
แล้ว ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส 
ตามรูปแบบที่ส านักงานก าหนดภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ารายงานผลการด 
ด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ  

 
3. การก ากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น 
3.1 เมื่อได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

หลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ทั้งนี้ การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน 
การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ 

3.2 เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ 
3.3 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตามโครงการ 

หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนทราบและให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

3.4 กรณีท่ีมีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เว้นแต่เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
หากด าเนินการตามโครงการและแผนการดูแลรายบุคคลแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน 

กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน 
3.5 เมื่อได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 



 

 
 

 
หลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติเว้นแต่รายการ

ค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
3.6 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลที่ด าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

กองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม 
3.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับบุคคลที่ด าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับ 

อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
อนุโลม 

3.8 การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ 
หรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง 

3.9 การจัดหาครุภัณฑ์ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินไว้กับรายงาน การจ่ายเงิน
ดังกล่าวด้วย 

3.10 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน 
ตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนทราบ 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

3.11 กรณีท่ีมีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

หมวด 5 
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
1. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ 

คณะท างาน และบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ 200 บาทต่อคน 

เดือนหนึ่งไม่เกิน 800 บาท 
  1.2  ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ 200 บาทต่อคน เดือนหนึ่ง         

ไม่เกิน 600 บาท 
  1.3 ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับบุคคลภายนอกซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน 

หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เท่ากับกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะท างาน 
แล้วแต่กรณี 

  1.4 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพที่เข้าประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับ 
กรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะท างาน แล้วแต่กรณี 

  1.5 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ ที่ปรึกษา 
อนุกรรมการ คณะท างาน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของประธานกรรมการ 

 
 
 



 

 
 

 
หมวดที่  6 

หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรใช้อัตรา ชั่วโมงละ 300 บาท ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน/คน 
2. ค่าอาหาร , น้ าด่ืม อาหารว่าง เวลาจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมอ่ืนๆ คณะท างาน ของกองทุนให้
เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม  โดยไม่เกิน 125 บาท/คน/วัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  28   เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 

 
 


