
 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เร่ือง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบล  เทศบาล  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น  เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ให้มีความเหมาะสม  เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น   

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๔)  (๘)  และ(๙)  ประกอบมาตรา  ๒๐  และ
มาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  ได้มีมติในการประชุมคร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖  และมติในการประชุม
คร้ังที่  ๓/๒๕๕๗  เม่ือวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ให้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เร่ือง  การกําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบล  ตามกฎหมายว่าด้วย

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

“กองทุนหลักประกันสุขภาพ”  หมายความว่า  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
หรือพื้นที่  เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต   

“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่   

“การจัดบริการสาธารณสุข”  หมายความว่า  การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  ฟื้นฟูสมรรถภาพ  
และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสํานักงานกําหนด   
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“สถานบริการ” หมายความว่า  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  ของเอกชน  และของสภากาชาดไทย  
หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ  และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดเพิ่มเติม 

“หน่วยบริการ”  หมายความว่า  สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

“หน่วยงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง   
แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ  เช่น  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ส่วนสาธารณสุข  เป็นต้น 

“หน่วยงานอื่น”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง  แต่อาจดําเนิน
กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง  เช่น  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  วัด  
เป็นต้น 

“กลุ่มหรือองค์กรประชาชน”  หมายความว่า  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  หรือภาคเอกชน   
ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่นตั้งแต่  ๕  คนข้ึนไป  ซึ่งเป็น
การรวมตัวกันดําเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกําไร  ทั้งนี้  จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) มีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
(๒) มีการดําเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องโรคในพ้ืนที่มาก่อนแล้ว  และมีการจัดทํา

แผนและดําเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ  ในพื้นที่ 
(๓) มีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณตามอัตราส่วนที่กําหนด   
ข้อ ๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพมีวัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุข  หรือหน่วยงานอื่น  
หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่  เพื่อให้
กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
ที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสม  และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
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ข้อ ๕ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประกอบด้วย   
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค  ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด  และสําหรับปีงบประมาณ  
๒๕๕๗  ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน  ๔๕  บาทต่อประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน 

(๒) เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น 
(๔) รายได้อื่น ๆ  หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ข้อ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ  ไม่น้อยกว่า

อัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ดังนี้ 
(๑) องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก  สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐   
(๒) องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง  สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐   
(๓) องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่หรือเทศบาลตําบล  สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐   
(๔) เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น  สมทบเงิน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐   
เฉพาะปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตกลงสมทบเงินเข้ากองทุน

หลักประกันสุขภาพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละของเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖   
ข้อ ๗ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่าย 

ตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  ดังนี้ 
(๑) เพื่อสนับสนุน  และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  

หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่  โดยเน้นเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟู
สมรรถภาพ  และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต  เพื่อให้
กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
ที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

(๒) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ได้ดําเนินงาน 
ตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือ
ประชาชนในพื้นที่  และกรณีมีความจําเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงิน
ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาทต่อโครงการ  วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบํารุงรักษา
ของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการสนับสนุนนั้น ๆ 
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(๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟู
สมรรถภาพ  และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
และคนพิการ  หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
ในชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๕  ของเงินรายรับของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณน้ัน   

(๔) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้  ต้องไม่เกินร้อยละ  ๑๕  ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณน้ัน  
และในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยตรงครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน  
๒๐,๐๐๐  บาทต่อหน่วย  โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม  
และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบํารุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ   

(๕) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ 
จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจําเป็น  
เหมาะสม  และทันต่อสถานการณ์ได้   

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ในแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นที่  ประกอบด้วย   
(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่  จํานวน  ๒  คน  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เป็นกรรมการ 
 ที่สภามอบหมายจํานวน  ๒  คน    
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่    เป็นกรรมการ 
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพื้นที่    เป็นกรรมการ 
 ที่คัดเลือกกันเอง  จํานวน  ๒  คน     
(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน  เป็นกรรมการ 
 หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง  จํานวนไม่เกิน  ๕  คน    
(๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นกรรมการ 
 หรือหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอิสระในพื้นที่   
 จํานวน  ๑  คน  (ถ้ามี)  
(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
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(๙) ผู้อํานวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข 
 หรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหาร 
 สูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย   
ให้สาธารณสุขอําเภอ  และ  ผู้อํานายการโรงพยาบาลในพื้นที่  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน   
การคัดเลือกกรรมการตาม  (๕)  และ  (๖)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดประชุมเพื่อให้

บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมของประชาชนที่เก่ียวข้องในพื้นที่   
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด 

กรณีในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีหน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่า  ๒  แห่ง  ให้นําหลักเกณฑ์
ที่กําหนดตามวรรคสองมาบังคับใช้คัดเลือกหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่จํานวน  ๒  คน  เป็นกรรมการ 

ให้กรรมการตาม  (๑)  และ  (๓) - (๙)  ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม  (๒)  จํานวน  ๒  คน   
จากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่  โดยให้คนหน่ึงเป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง  และอีกคนหน่ึงเป็น 
รองประธานกรรมการคนที่สอง 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อมบันทึกรายงาน
การประชุมคัดเลือก  ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  หรือสํานักงานเขตออกคําสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกองทุนต่อไป   

ข้อ ๙ ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคัดเลือก  มีวาระอยู่ในตําแหน่ง 
คราวละ  ๔  ปี 

เม่ือกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในตําแหน่งครบวาระ  ๔  ปีแล้ว  ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่  
ให้กรรมการที่ครบวาระนั้น  อยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  
ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหน่ึง  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้มีการดําเนินการคัดเลือก
กรรมการประเภทเดียวกันแทน  และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการ
ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ  ๘  วรรคหนึ่ง  (๑)  มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ 
รองประธานกรรมการ  ทําหน้าที่ประธานในท่ีประชุมได้ตามลําดับ  แต่กรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ  ๘  
วรรคหน่ึง  (๑)  ไม่มีหรือพ้นจากตําแหน่ง  ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน 

ข้อ ๑๐ กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ  ๘  วรรคหน่ึง  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้วให้พ้นจากตําแหน่ง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ย้ายไปดํารงตําแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนงาน  หรือโครงการ  หรือกิจกรรม  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน   
กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุน  เป็นผู้เสนอและดําเนินการแผนงาน  หรือโครงการ  

หรือกิจกรรม  ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุม  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน  หรือ
โครงการ  หรือกิจกรรมนั้น   

(๒) ออกระเบียบที่จําเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  และระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน 
ของอนุกรรมการหรือคณะทํางานหรือผู้ดําเนินงาน  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  และไม่เกินกว่า
อัตราหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด   

(๓) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงิน
หรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด   

(๔) กํากับดูแลให้หน่วยงาน  หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ  ๗  ให้เป็นไปตาม
แผนงาน  โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพกําหนด 

(๕) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน  
ในชุมชน  หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

(๖) ให้คําแนะนําในการจัดทําข้อมูลและแผนดําเนินงานที่เก่ียวกับปัญหาสาธารณสุขของ
กลุ่มเป้าหมาย  หน่วยบริการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เม่ือสิ้นปีงบประมาณให้สํานักงานสาขาจังหวัด  สํานักงานเขต  สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินงานที่เก่ียวข้องได้ตามความจําเป็น  
และให้อนุกรรมการหรือคณะทํางานที่ได้รับแต่งตั้งได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินงานตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 

ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  
ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๒ เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนและมีการดําเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ให้สํานักงานเขตประสานกับสํานักงานสาขาจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดใน 
การติดตามกํากับและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
อย่างต่อเนื่องและรายงานให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบ 

ข้อ ๑๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพใดที่ไม่มีเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือไม่
มีการดําเนินกิจกรรมใด ๆ  ต่อเนื่องตั้งแต่  ๒  ปีขึ้นไปให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
ประกาศยุบเลิกกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้นได้  และให้โอนเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ดังกล่าวเป็นของหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐในพื้นที่นั้นตามวิธีการที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กําหนด 

ข้อ ๑๔ ให้เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศน้ี  และให้ 
มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หลักเกณฑ์  หรือแนวทางปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อประกาศนี้  รวมทั้งให้มีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๕ ให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คณะกรรมการ  กฎ  และการดําเนินงานต่าง ๆ  
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เร่ือง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน 
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๒  เป็นเงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
เป็นคณะกรรมการกองทุน  กฎ  และเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องตามประกาศนี้ 

ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง  หรือกรรมการที่ได้ รับการคัดเลือก 
ตามประกาศนี้แทนกรรมการตามวรรคหนึ่งมีวาระอยู่ในตําแหน่งต่อไปถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗   

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เตรียมการและจัดประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการตามข้อ  ๘  
เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๑๖ การดําเนินงานใดตามประกาศนี้  หากยังไม่มีกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ 
ที่จะกําหนดขึ้นตามประกาศนี้ให้ใช้  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗ ประกาศนี้  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ประดิษฐ  สินธวณรงค์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 



เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การกาํหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินงานและบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ลงวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง หลักเกณฑ ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบญัชแีละรายงาน 
 

ส่วนท่ี ๑ 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชแีละรายงาน 

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

๑. การรบัเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
๑.๑ บรรดาเงินรายรับเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้นําส่งเข้าบัญชีกองทุน

หลักประกันสุขภาพ หรือบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ ที่เปิดบัญชี โดยแยกเป็นบัญชีเฉพาะกับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้
ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ (.............ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) หรือ“ระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (......ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน........) อําเภอ................จังหวัด 
................” แยกจากบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยท่ัวไป ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากซ่ึง
คณะกรรมการกองทุนได้เปิดไว้แล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศน้ี  

๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค ต๋ัวแลกเงิน หรือ
ธนาณัติก็ได้ และ ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบที่
สํานักงานหลักประกันสุขภาพกําหนด ให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรร
แต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กําหนด โดยให้ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชี
รายรับ 

๑.๓ เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ ให้นําฝากเข้าบัญชีตาม ๑.๑ ภายใน
วันที่ได้รับเงิน หากไม่สามารถนําเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถ่ินที่ผู้บริหาร
สูงสุดมอบหมาย นําเงินสดจํานวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  จํานวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนําฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือ
สถานท่ีเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วให้นําฝากเข้าบัญชีในวนัทําการถัดไป 

๑.๔ การสมทบเงินจากองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ ให้ดําเนินการโดยเร็วเม่ือเริ่มต้นปีงบประมาณ กรณี
มีความจําเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายเงิน
สนับสนุน 

/๒.การจ่าย... 



-๒- 
 

๒. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสขุภาพ 
๒.๑ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่ังจ่ายเงินกองทุนหลักประกัน

สุขภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ภายใต้แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 

๒.๒ วิธีการจ่ายเงินกองทนุหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังนี้ 
(๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือต๋ัวแลกเงินหรือธนาณัติ 
(๒) จ่ายทางธนาคารหรือทางอ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
(๓) กรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้า

พันบาท) โดยให้พนักงานส่วนท้องถ่ินที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ทําการเบิกจ่าย หรือออกเช็ค
ส่ังจ่ายในนามของพนักงานส่วนท้องถ่ินที่ได้รับมอบหมาย โดยขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําส่ัง” “หรือ
ผู้ถือ”ออก และจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินในวันเดียวกัน หรือภายในวันทําการถัดไป 

๒.๓ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน คนใดคนหนึ่ง ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถ่ิน คนใดคนหนึ่งที่ ผู้บริหารสูงสุด
มอบหมายไว้จํานวน ๒ คน  รวมเป็นผู้ลงนาม ๒ คน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน 

๒.๔ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข 
หรือ หน่วยงานอ่ืน ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือ
หน่วยงานอื่นนั้นเป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนเป็น
ผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทําได้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือมอบอํานาจท่ีชัดเจน 

๒.๕ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายจากกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒ คนข้ึนไปเป็นผู้รับเงิน  

๒ .๖  การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ต้องมีหลักฐานการจ่ายเ ป็น
ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงินตามแบบที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด หรือ
หลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด เพ่ือเก็บไว้ให้ตรวจสอบ 

 

๓. การจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
๓.๑ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ให้

แยกระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพออกจากระบบบัญชีปกติเป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก  
๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณและ การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ 

วันที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

 
/๔.๓ ให้องค์กร... 



-๓- 
 

๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่าย 
และเงินคงเหลือประจําเดือน ด้วยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ หรือระบบอ่ืน และจัดส่งสรุปผล
การดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต ทุก
ไตรมาส โดยให้จัดส่งภายใน ๓๐ วันนับจากวันส้ินไตรมาส ตามรูปแบบที่สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กําหนด  

และทุกส้ินปีงบประมาณให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต สําเนาส่ง
ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด 
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด  และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  

ส่วนท่ี ๒  
การกํากับดแูลให้หน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กร 

ท่ีได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสขุภาพ ในการเก็บรักษาและใช้จ่ายเงินตามวตัถุประสงค์ 
 

๔. กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้รับเงิน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เก็บรักษาและใช้จ่ายเงินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังนี้ 

๔.๑ ถ้าจํานวนเงินตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 
เป็นเงินเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาท) ให้เปิดบัญชีเงินฝากเป็นการเฉพาะแยกออกจาก
บัญชีทั่วไป หรือใช้บัญชีทั่วไปของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ในนามของหน่วยงานน้ันๆ 

๔.๒ ให้หัวหน้าหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินในบัญชีตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กําหนดไว้ในแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่
กําหนดตามข้อ ๖ 

๔.๓ กรณีที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีวงเงินไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กระทําโดยวิธีการตกลงราคาโดยอนุโลม โดยถือราคา
กลางของทางราชการ เว้นแต่ กรณีมีความจําเป็นให้ใช้ราคาตลาดโดยท่ัวไปในขณะท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  

๔.๔ กรณีที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ โดยอนุโลม  

๔.๕ หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เก็บ
หลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้ เพ่ือการตรวจสอบ 

/๕.๖ เมื่อเสร็จส้ิน... 



-๔- 
 

๔.๖ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้คณะกรรมการกองทุน
รับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

กรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ให้นําเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
 

๕. กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเงินตาม
รายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กําหนดไว้ใน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน แต่สําหรับรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราและ
เง่ือนไขการดําเนินการ ดังนี้ 

๕.๑ ค่าตอบแทน คณะทํางานหรือบุคคลภายนอก ที่ ดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ไม่เกินอัตราท่ีกําหนดในข้อ ๖  

๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในอัตรา
ตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยอนุโลม และบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนตาม ๕.๑ 
ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบ้ียเล้ียงตาม ๕.๒ 

๕.๓ การจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตาม
ระเบียบของทางราชการหรือราคาตลาดโดยท่ัวไปในขณะท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

๕.๔ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานการ
จ่ายเงินตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก็บไว้เพ่ือการ
ตรวจสอบ 

กรณีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีการจัดหาวัสดุที่มีลักษณะคล้ายครุภัณฑ์ ที่มี
วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาท) ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินไว้กับ
รายงานการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย 

กรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ให้นําเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

ส่วนท่ี ๓  
หลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนกุรรมการ คณะทํางาน หรอืผู้ดําเนินงาน 

 

๖. อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางาน  
๖.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ 

บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท  ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับอนุกรรมการ ไม่เกิน
ครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดือนหน่ึงไม่เกิน ๖๐๐ บาท  และสําหรับคณะทํางาน ครั้งละไม่เกิน 
๒๐๐  บาทต่อคน เดือนหน่ึงไม่เกิน ๔๐๐ บาท 

/๖.๒ คา่ใช้จ่าย... 



-๕- 
 

 
๖.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง 

สําหรับกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทํางาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมท้ัง
พนักงานจ้างเหมา(ชั่วคราว)ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดย
อนุโลม 

๖.๓ วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตาม ๖.๑ และ ๖.๒ เม่ือรวมกับค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ือ
การบริหารหรือพัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณนั้น 
 
๗. อัตราค่าตอบแทนผู้ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน 

๗.๑ ค่าตอบแทนสําหรับประชาชนหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรม หากเป็นการปฏิบัติงานท่ีมีความจําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าที่
กําหนดในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน นั้น  
  
 

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


