
 

ประกาศกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
เร่ือง    ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลในเมือง  

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

 ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง   ไดท้  าขอ้ตกลงกบัส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ
ในการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหทุ้กภาคส่วน
ในสังคมมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน นั้น 

 เพื่อใหก้ารบริหารจดัการกองทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตวัและมีแนวทางการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง  ไดมี้มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพฯ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ใหใ้ชเ้ป็นระเบียบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพต าบลในเมือง วา่ดว้ยการด าเนินงาน การบริหารจดัการกองทุน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน 
การจดัท าบญัชีและรายงานของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

   ประกาศ ณ วนัท่ี   ๓๑   เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

 
     บรรเจิด  สอพิมาย 

     (นายบรรเจิด  สอพิมาย) 
  ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง  
 
 
 
 

 
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

อบต.ในเมือง      
   



 
ระเบียบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

เร่ือง   การด าเนินงาน  การบริหารจัดการกองทุน  การรับเงิน  การเกบ็รักษาเงิน  
 การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชีและรายงานของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
……………………………………….  

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑ ์การด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง ใหมี้ความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานมากยิง่ข้ึน 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ ๑๑ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ ์เพื่อสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวนัท่ี ๑๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๗ คณะกรรมการ
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมืองจึงมีมติในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวนัท่ี 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ใหอ้อกระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวด ๑  บททัว่ไป 

   ส่วนที ่๑  ช่ือ ทีต่ั้ง บทนิยาม 

ขอ้ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในเมือง วา่ดว้ยการด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ขอ้ ๒ ใหย้กเลิกระเบียบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง พ.ศ. 
๒๕๕๗  ลงวนัท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗  

ขอ้ ๓  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๔  ส านกังานกองทุน ตั้งอยู ่ณ ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง  เลขท่ี ๙๙ 
ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา  

ขอ้ ๕ ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง รักษาการตามระเบียบน้ีและใหมี้อ านาจ
ตีความหรือวนิิจฉยัช้ีขาดการปฏิบติัตามระเบียบน้ี  

ขอ้ ๖  ในระเบียบน้ี 



 “องคก์ารบริหารส่วนต าบล”  หมายความวา่  องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง  

 “กองทุน”  หมายความวา่  กองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง 

 “กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ”  หมายความวา่ กองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลในเมือง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกนัโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดบั
ปฐมภูมิเชิงรุก ท่ีจ  าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวติ 

 “คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา่  คณะกรรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์าร
บริหารส่วนต าบลในเมือง  

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา่ คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งเพื่อท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบ กลัน่กรองโครงการท่ีเสนอขอรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุน รวมทั้งใหข้อ้คิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ในการบริหารจดัการกองทุน 

“คณะท างาน” หมายความวา่ คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งเพื่อช่วยเหลือการ
ด าเนินงานของกองทุน 

 “การจดับริการสาธารณสุข” หมายความวา่ การจดับริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดบัปฐมภูมิเชิงรุก ตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนั
โรค ภายใตค้ณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การจดับริการสาธารณสุขของกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗  

 “สถานบริการ”  หมายความวา่   สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชนและ ของ
สภากาชาดไทย  หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ี
คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติก าหนดเพิ่มเติม 

  “หน่วยบริการ” หมายความวา่  สถานบริการท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวต้ามพระราชบญัญติั
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  “หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความวา่  หน่วยงานท่ีมีภารกิจดา้นการสาธารณสุขโดยตรง แต่
มิไดเ้ป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  เป็น
ตน้ 

  “หน่วยงานอ่ืน” หมายความวา่  หน่วยงานท่ีมิไดมี้ภารกิจดา้นการสาธารณสุขโดยตรง แต่อาจ
ด าเนินกิจกรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกนัโรคไดใ้นขอบเขตหน่ึง เช่น โรงเรียน สถาบนัการศึกษา 
วดั  เป็นตน้ 



  “หน่วยงาน” หมายความวา่   หน่วยบริการ  สถานบริการ  หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงาน
อ่ืนตามระเบียบน้ี  

  “กลุ่มหรือองคก์รประชาชน” หมายความวา่  องคก์รชุมชน องคก์รเอกชนหรือภาคเอกชน ท่ีมี
การรวมตวักนัเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองคก์รท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตั้งแต่ ๕ คนข้ึนไป ซ่ึงเป็นการ
รวมตวักนัด าเนินกิจกรรมโดยมีวตัถุประสงคไ์ม่แสวงหาก าไร ทั้งน้ีจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได ้

  “เงินอุดหนุน” หมายความวา่ เงินท่ีจ่ายใหห้น่วยงาน  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกองทุน ภายใตร้ะเบียบของกองทุน 

“เงินยมื” หมายความวา่ เงินท่ีจ่ายใหก้บักลุ่มหรือองคก์รประชาชนยมืเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกองทุน ภายใตร้ะเบียบของกองทุน 

“ทรัพยสิ์น” หมายความวา่  สังหาริมทรัพยป์ระเภทครุภณัฑ ์หรือวสัดุท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร
และมีอายกุารใชง้านนานเกิน ๑ ปีข้ึนไป 

                                             ส่วนที ่๒  วตัถุประสงค์ของกองทุน และการใช้จ่ายเงินกองทุน 

   ขอ้ ๗  กองทุนมีวตัถุประสงค์ และใหใ้ชจ่้ายเพื่อ สนบัสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการหรือกิจกรรม ท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมติั ดงัน้ี     
   (๑) เพื่อสนบัสนุน และส่งเสริมการจดับริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ  
หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี โดยเนน้เร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และการรักษาพยาบาลระดบัปฐมภูมิเชิงรุกท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวติ เพื่อใหก้ลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผุ ้
สูงอาย ุกลุ่มคนพิการ กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพท่ีมีความเส่ียงและกลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีอยูใ่นพื้นท่ี สามารถเขา้ถึง
บริการสาธารณสุขไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   (๒) เพื่อสนบัสนุนใหก้ลุ่มหรือองคก์รประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นท่ี ไดด้ าเนินงานตาม
แผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรคใหแ้ก่สมาชิกหรือประชาชนใน
พื้นท่ี และกรณีมีความจ าเป็นตอ้งจดัซ้ือวสัดุท่ีมีลกัษณะเป็นครุภณัฑใ์หส้นบัสนุนไดใ้นวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
ต่อโครงการ วสัดุท่ีมีลกัษณะเป็นครุภณัฑท่ี์จดัหาไดใ้หอ้ยูใ่นความดูแลและบ ารุงรักษาของกลุ่มหรือองคก์ร
ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนนั้น ๆ
   (๓)  เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดบัปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนยเ์ด็กเล็กหรือศูนยช่ื์ออ่ืนท่ีด าเนินกิจกรรม
เก่ียวกบัการพฒันาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนยพ์ฒันาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวติผูสู้งอายแุละคนพิการ หรือ



ศูนยช่ื์ออ่ืนท่ีด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวติผูสู้งอายแุละคนพิการในชุมชน ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด เป็นเงินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพใน
แต่ละปีงบประมาณนั้น 
   (๔)  เพื่อสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารหรือพฒันากองทุนหลกัประกนัสุขภาพใหมี้
ประสิทธิภาพทั้งน้ีตอ้งไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณ
นั้น และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายเพื่อซ้ือครุภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งโดยตรง ครุภณัฑน์ั้นจะตอ้งมีราคาไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท/หน่วย โดยการจดัซ้ือจดัจา้งใหใ้ชร้ะเบียบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยอนุโลม และ
ครุภณัฑท่ี์จดัหาได ้ใหอ้ยูใ่นความดูแลและบ ารุงรักษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ 
   (๕)  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภยัพิบติัในพื้นท่ี ใหค้ณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมติัจ่าย
เงินกองทุนเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขไดต้ามความจ าเป็น 
เหมาะสม และทนัต่อสถานการณ์ได ้

                                    หมวด ๒ การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 

ขอ้ ๘  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์ขอ้ ๗ ภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 

ขอ้ ๙  ในการด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนตามขอ้ ๘  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี  

          หมวด ๓  คณะกรรมการกองทุนและทีป่รึกษากองทุน 

          ส่วนที ่๑  องค์ประกอบ การคัดเลอืก และการด ารงต าแหน่ง 

ขอ้ ๑๐  คณะกรรมการกองทุน  ประกอบดว้ย 

(ก) ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพิมาย  เป็นท่ีปรึกษา  
(ข) สาธารณสุขอ าเภอพิมาย   เป็นท่ีปรึกษา 

(๑) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง เป็นประธานกรรมการ  
(๒) ผูท้รงคุณวฒิุในพื้นท่ี  จ  านวน ๒ คน  เป็นรองประธานกรรมการ  
(๓) สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง เป็นกรรมการท่ีสภามอบหมาย  

จ านวน ๒ คน 
(๔) หวัหนา้หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นท่ี              เป็นกรรมการท่ีคดัเลือกกนัเอง  



จ านวน ๒ คน 
(๕) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  เป็นกรรมการในพื้นท่ีท่ีคดัเลือกกนัเอง 

จ านวน ๒ คน 
(๖) ผูแ้ทนชุมชน ท่ีชุมชนคดัเลือกกนัเอง  เป็นกรรมการจ านวน ๕ คน  
(๗) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(๘) ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม     เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขาฯ 

ขอ้ ๑๑ การคดัเลือกกรรมการตามขอ้ ๑๑  กรณี (๔) (๕) และ (๖)  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบ ล
จดัประชุมเพื่อใหบุ้คคลในแต่ละกลุ่มไดค้ดัเลือกกนัเองอยา่งเปิดเผยและมีส่วนร่วมตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด   
ส่วนกรณี (๒) ใหก้รรมการตาม (๑) และ (๓)-(๙)  ประชุมคดัเลือก จ านวน ๒ คนจากผูท้รงคุณวฒิุ     ในพื้นท่ี 
โดยใหค้นท่ี ๑ เป็นรองประธานคนท่ีหน่ึงและอีกคนหน่ึงเป็นรองประธานคนท่ี ๒ 
  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลแจง้รายช่ือผูไ้ดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการ พร้อมบนัทึกรายงานการ
ประชุมคดัเลือก ใหส้ านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเพื่อออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน 

  ขอ้ ๑ ๒ ใหก้รรมการท่ีมาจากการคดัเลือกมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ ๔ ปี 
  เม่ือกรรมการในวรรคหน่ึงอยูใ่นต าแหน่งครบวาระ ๔ ปีแลว้ ยงัมิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการข้ึน
ใหม่ ใหก้รรมการท่ีครบวาระนั้นอยูใ่นต าแหน่งต่อไปจนกวา่กรรมการซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่เขา้รับหนา้ท่ี ทั้งน้ี
ตอ้งไม่เกินหกสิบวนั 
  ในกรณีกรรมการตามวรรคหน่ึงพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ ใหมี้การคดัเลือกกรรมการ
ประเภทเดียวกนัแทน และใหผู้ไ้ดรั้บการคดัเลือกอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลือของ กรรมการท่ีตนแทน 
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการตามขอ้ ๑๑ (๑) มีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หร้องประธาน
กรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมไดต้ามล าดบั แต่กรณีท่ีไม่มีหรือพน้จากต าแหน่งใหป้ลดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลตามขอ้ ๑๑ (๘) ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการแทน 
  ขอ้ ๑ ๓ กรรมการท่ีมาจากการคดัเลือกตามขอ้ ๑๑ (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) นอกจากการพน้
จากต าแหน่งตามวาระแลว้ ใหพ้น้จากต าแหน่งในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ยา้ยไปด ารงต าแหน่งหรือไปประกอบวชิาชีพหรืออาชีพในทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ีอ่ืน 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๖) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่โทษส าหรับความผดิท่ีได ้



กระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

ส่วนที ่๒  การประชุม 

ขอ้ ๑๔ ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัประชุมคณะกรรมการกองทุนตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม   โดยการประชุมแต่ละคร้ังตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

(๑) มีกรรมการมาประชุมไม่กวา่นอ้ยก่ึงหน่ึง  
(๒) จดัใหมี้ระเบียบวาระการประชุม   
(๓) จดัท ารายงานการประชุม โดยกรรมการและเลขานุการ เป็นผูล้งนามและรับผดิชอบความ

ถูกตอ้ง สมบูรณ์ครบถว้นของรายงาน 
(๔) รายงานบญัชีรับจ่ายและสถานการณ์การเงินของกองทุนใหท่ี้ประชุมทราบ  
 

ส่วนที ่๓  อ านาจหน้าที ่

  ขอ้ ๑๕ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหนา้ท่ี 
  (๑) พิจารณาอนุมติัแผนการด าเนินงาน หรือโครงการท่ีเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
จากกองทุน  
  กรณีกรรมการผูใ้ดเป็นผูเ้สนอโครงการใหก้รรมการผูน้ั้นมีสิทธิช้ีแจงต่อท่ีประชุมแต่ไม่ มีสิทธิ
ออกเสียงอนุมติัโครงการนั้น 
  ( ๒) ออกระเบียบท่ีจ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบวา่ดว้ย
ค่าตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะท างานหรือผูด้  าเนินงาน ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี และไม่
เกินกวา่อตัราหรือหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
  ( ๓) ควบคุมและก ากบัดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจดัท าบญัชีเงินหรือ
ทรัพยสิ์นในกองทุน หลกัประกนัสุขภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติก าหนด  
  ( ๔) ก ากบัดูแลใหห้น่วยงาน หรือกลุ่ม หรือองคก์รผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัตามขอ้ ๑๐ ใหเ้ป็นไปตาม
โครงการ ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมติัและตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพก าหนด 
  ( ๕) สนบัสนุนใหป้ระชาชนกลุ่มป้าหมายต่างๆ ในพื้นท่ีสามารถเขา้ถึงบริการสาธารณสุขทั้งท่ี
บา้น ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ( ๖) ใหค้  าแนะน าในการจดัท าขอ้มูลและแผนด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัปัญหาสาธารณสุขของ
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 



  ( ๗) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการจดัท าสรุปผลการด าเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงิน
คงเหลือของกองทุนเม่ือส้ินปีงบประมาณ ใหส้ านกังานสาขาจงัหวดั ส านกังานเขต ส านกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ และส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 
  ( ๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดต้ามความจ าเป็น 
และใหอ้นุกรรมการหรือคณะท างานท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ไดรั้บค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน
การด าเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 
  กรณี ( ๒) (๓) และ (๔) ใหเ้ป็นไปตามเอกสารแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินงานและ
บริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวนัท่ี ๑๙ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๕๗ เร่ือง หลกัเกณฑ์  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจดัท าบญัชีและรายงานของกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ  
               หมวด  ๔ 
หลกัเกณฑ์ การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชีและรายงานของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
    ส่วนที ่๑  การรับเงินและการเกบ็รักษาเงินของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

ขอ้ ๑๖  การรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
(๑) บรรดาเงินรายรับเขา้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ใหน้ าส่งเขา้บญัชีกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพ หรือบญัชีระบบหลกัประกนัสุขภาพ ท่ีเปิดบญัชี โดยแยกเป็นบญัชีเฉพาะกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์โดยใชช่ื้อบญัชีวา่ “กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
(.............ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) หรือ“ระบบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ (......ช่ือองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน........) อ าเภอ................       จงัหวดั ................” แยกจากบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยทัว่ไป 
ทั้งน้ี บญัชีเงินฝากซ่ึงคณะกรรมการกองทุนไดเ้ปิดไวแ้ลว้ก่อนประกาศน้ีใชบ้งัคบั ใหถื้อวา่เป็นบญัชีเงินฝากตาม
เอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี  

(๒) การรับเงินเขา้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพใหรั้บเป็น เงินสด เช็ค ตัว๋แลกเงิน หรือธนาณติัก็
ได ้และ ใหอ้อกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ตามแบบท่ีส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
ก าหนด ใหแ้ก่ผูช้  าระเงินทุกคร้ัง เวน้แต่การรับเงินท่ีไดรั้บการจดัสรรแต่ละปีจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติตามท่ีคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติก าหนด โดยใหใ้ชห้ลกัฐานการโอนเงินผา่นทาง
ธนาคารเป็นหลกัฐานอา้งอิงในการบนัทึกบญัชีรายรับ 

(๓) เงินสดท่ีกองทุนหลกัประกนัสุขภาพไดรั้บไว ้ใหน้ าฝากเขา้บญัชีตาม ๑.๑ ภายในวนัท่ี
ไดรั้บเงิน หากไม่สามารถน าเงินดงักล่าวฝากเขา้บญัชีไดท้นั ใหพ้นกังานส่วนทอ้งถ่ินท่ีผูบ้ริหารสูงสุดมอบหมาย 



น าเงินสดจ านวนดงักล่าวเก็บรวมไวใ้นซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  จ  านวนเงิน ปิด
ผนึก ลงลายมือช่ือผูรั้บผดิชอบ และน าฝากไวท่ี้ตูนิ้รภยัหรือสถานท่ีเก็บรักษาเงินขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน แลว้ใหน้ าฝากเขา้บญัชีในวนัท าการถดัไป 

(๔) การสมทบเงินจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลหรือองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั ใหด้ าเนินการโดยเร็วเม่ือเร่ิมตน้ปีงบประมาณ กรณีมีความจ าเป็น ให้
สมทบไดไ้ม่เกินปีงบประมาณท่ีส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติจ่ายเงินสนบัสนุน 

ขอ้ ๑๗ การจ่ายเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
(๑) ใหผู้บ้ริหารสูงสุดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสั่งจ่ายเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

ตามวตัถุประสงคข์องกองทุน ทั้งน้ีภายใตแ้ผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมติั 
(๒) วธีิการจ่ายเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ใหจ่้ายได ้ดงัน้ี 

(๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตัว๋แลกเงินหรือธนาณติั 
(๒) จ่ายทางธนาคารหรือทางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด 
(๓) กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเป็นเงินสด ใหจ่้ายไดไ้ม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (หา้พนับาท) 

โดยใหพ้นกังานส่วนทอ้งถ่ินท่ีผูบ้ริหารสูงสุดมอบหมายเป็นผูท้  าการเบิกจ่าย  หรือออกเช็คสั่งจ่ายในนามของ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยขีดฆ่าค าวา่ “หรือตามค าสั่ง” “หรือผูถื้อ”ออก และจ่ายใหแ้ก่ผูมี้
สิทธิรับเงินในวนัเดียวกนั หรือภายในวนัท าการถดัไป 
   ( ๓) ใหผู้บ้ริหารสูงสุดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือปลดัองคก์รปก ครองส่วนทอ้งถ่ิน 
คนใดคนหน่ึง ลงนามร่วมกบัพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน คนใดคนหน่ึงท่ีผูบ้ริหารสูงสุดมอบหมายไวจ้  านวน ๒ คน  
รวมเป็นผูล้งนาม ๒ คน เป็นผูเ้บิกเงินจากบญัชีกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกองทุน 
   ( ๔) การจ่ายใหผู้มี้สิทธิรับเงินท่ีเป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือ 
หน่วยงานอ่ืน ใหห้วัหนา้ของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนนั้นเป็นผูรั้บ
เงิน หากไม่สามารถมารับเงินไดด้ว้ยตนเอง จะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นเป็นผูรั้บเงินแทน ก็ใหก้ระท าได ้ทั้งน้ี ตอ้งมี
หนงัสือมอบอ านาจท่ีชดัเจน 

(๕) การจ่ายใหผู้มี้สิทธิรับเงินท่ีเป็นกลุ่มหรือองคก์รประชาชน ใหผู้แ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
กลุ่มหรือองคก์รประชาชน ไม่นอ้ยกวา่ ๒ คนข้ึนไปเป็นผูรั้บเงิน  
   ( ๖) การจ่ายเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน 
ใบส าคญัรับเงินตามแบบท่ีส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติก าหนด  หรือหลกัฐานการน าเงินเขา้บญัชีเงิน



ฝากท่ีธนาคารของผูมี้สิทธิรับเงินหรือหลกัฐานการรับเงินอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด เพื่อเก็บ
ไวใ้หต้รวจสอบ 

ขอ้ ๑๘ การจดัท าบญัชีและรายงานของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
 ( ๑) การบนัทึกบญัชี ใหบ้นัทึกตามระบบบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่ใหแ้ยก

ระบบบญัชีกองทุนหลกัประกนัสุขภาพออกจากระบบบญัชีปกติเป็นอีกชุดหน่ึงต่างหาก  
 ( ๒) รอบระยะเวลาบญัชี ใหถื้อตามปีงบประมาณและ การเร่ิมระบบบญัชีใหเ้ร่ิม ณ วนัท่ีไดรั้บ

เงินจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติหรือไดรั้บเงินจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 ( ๓) ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าสรุปผลการด าเนินงาน รายงานการรับจ่าย และเงิน

คงเหลือประจ าเดือน ดว้ยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ ตามรูปแบบท่ีส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ
ก าหนด และจดัส่งสรุปผลการด าเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
ประจ าไตรมาสใหค้ณะกรรมการกองทุนพิจารณาเห็นชอบ ภายใน ๓๐ วนันบัจากวนัส้ินไตรมาส  และทุกส้ิน
ปีงบประมาณส่งใหส้ านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต  ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ
สาขาจงัหวดั ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั  และส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินจงัหวดั ภายใน
เดือนธนัวาคมของทุกปี ตามรูปแบบท่ีส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ก าหนด 

 
ส่วนที ่๒  

การก ากบัดูแลให้หน่วยบริการ หน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กร  
ทีไ่ด้รับเงินจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ในการเกบ็รักษาและใช้จ่ายเงินตามวตัถุประสงค์ 

   ขอ้  ๑๙ กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ไดรั้บ
เงินจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ใหเ้ก็บรักษาและใชจ่้ายเงินไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธีิการ ดงัน้ี 

 ( ๑) ถา้จ  านวนเงินตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมติั เป็นเงิน
เกินกวา่ ๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) ใหเ้ปิดบญัชีเงินฝากเป็นการเฉพาะแยกออกจากบญัชีทัว่ไป หรือใชบ้ญัชี
ทัว่ไปของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ในนามของหน่วยงาน
นั้นๆ 

 ( ๒) ใหห้วัหนา้หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
เป็นผูอ้นุมติัเบิกจ่ายเงินในบญัชีตามรายการค่าใชจ่้ายและอตัราท่ีก าหนดไวใ้นแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินกวา่อตัราท่ีก าหนดตามขอ้ ๖ 



 ( ๓) กรณีท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) ใหก้ระท าโดยวธีิการตกลงราคาโดยอนุโลม โดยถือราคากลางของทางราชการ เวน้แต่ 
กรณีมีความจ าเป็นใหใ้ชร้าคาตลาดโดยทัว่ไปในขณะท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  

 ( ๔) กรณีท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) ใหถื้อปฏิบติั
ตามระเบียบของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดยอนุโลม  

 ( ๕) หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เก็บหลกัฐาน
การจ่ายเงินจากบญัชีไว ้เพื่อการตรวจสอบ 

 ( ๖) เม่ือเสร็จส้ินโครงการ ใหจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมท่ีไดรั้บอนุมติั ส่งใหก้องทุนหลกัประกนัสุขภาพ เพื่อใหค้ณะกรรมการกองทุนรับทราบ และใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เก็บไวเ้พื่อการตรวจสอบ 

     กรณีท่ีมีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ใหน้ าเงินท่ีเหลือส่งคืนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
                           ขอ้  ๒๐ กรณีกลุ่มหรือองคก์รประชาชน ไดรั้บเงินจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ใหใ้ช้
จ่ายเงินตามรายการค่าใชจ่้ายและอตัราท่ีก าหนดไวใ้น แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการกองทุน แต่ส าหรับรายการค่าใชจ่้ายดงัต่อไปน้ี ใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบอตัราและเง่ือนไขการ
ด าเนินการ ดงัน้ี 

      (๑) ค่าตอบแทน คณะท างานหรือบุคคลภายนอก ท่ีด าเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งน้ีไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในขอ้ ๖  

      (๒) ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เช่น เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั ใหเ้บิกจ่ายในอตัราตามระเบียบ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยอนุโลม และบุคคลท่ีไดรั้บค่าตอบแทนตาม ๕.๑ ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าเบ้ียเล้ียง
ตาม ๕.๒ 

      (๓) การจดัซ้ือจดัจา้งตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ใหถื้อราคากลางตามระเบียบของ
ทางราชการหรือราคาตลาดโดยทัว่ไปในขณะท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง 

      (๔) เม่ือเสร็จส้ินโครงการ ใหจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตาม
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีไดรั้บอนุมติั ส่งใหก้องทุนหลกัประกนัสุขภาพ เพื่อใหค้ณะกรรมการกองทุน
รับทราบ และใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เก็บไวเ้พื่อการตรวจสอบ 

      กรณีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีมีการจดัหาวสัดุท่ีมีลกัษณะคลา้ยครุภณัฑ ์ท่ีมีวงเงินไม่
เกิน ๕,๐๐๐ บาท (หา้พนับาท) ใหแ้นบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคญัรับเงินไวก้บัรายงานการจ่ายเงิน
ดงักล่าวดว้ย 

       กรณีท่ีมีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ใหน้ าเงินท่ีเหลือส่งคืนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 



ส่วนที ่๓  
     หลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน และผู้ด าเนินงาน  

         ขอ้  ๒๑ อตัราค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และ
คณะท างาน  

(๑) ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับกรรมการหรือท่ีปรึกษา ไม่เกินคร้ังละ ๔๐๐ บาทต่อคน 
เดือนหน่ึงไม่เกิน ๘๐๐ บาท  ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับอนุกรรมการ ไม่เกินคร้ังละ ๓๐๐ บาทต่อคน 
เดือนหน่ึงไม่เกิน ๖๐๐ บาท  และส าหรับคณะท างาน คร้ังละไม่เกิน ๒๐๐  บาทต่อคน เดือนหน่ึงไม่เกิน ๔๐๐ 
บาท 

  ( ๒) ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั และค่าพาหนะเดินทาง ส าหรับ
กรรมการ ท่ีปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะท างาน และเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนกังานจา้งเหมา
(ชัว่คราว)ของกองทุน ใหเ้บิกจ่ายไดใ้นอตัราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

  ( ๓) วงเงินค่าใชจ่้ายและค่าตอบแทนตาม ๖.๑ และ ๖.๒ เม่ือรวมกบัค่าใชจ่้ายอ่ืนเพื่อการบริหาร
หรือพฒันางานของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ตอ้งไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพในปีงบประมาณนั้น 
   ขอ้ ๒๒  อตัราค่าตอบแทนผูด้  าเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการกองทุน 

  ค่าตอบแทนส าหรับประชาชนหรือบุคคลท่ีด าเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม 
หากเป็นการปฏิบติังานท่ีมีความจ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ ใหจ่้ายไดไ้ม่เกินกวา่ท่ีก าหนดในแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกองทุน  
   ขอ้ ๒๓ ในการด าเนินงานกองทุน หากไม่มีหลกัเกณฑ ์วธีิการ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนด
ตามระเบียบน้ี ใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุน  

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
           บรรเจิด สอพิมาย  

(นายบรรเจิด   สอพิมาย) 
ประธานกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

                                        องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง  



 
 
 


