
บทที่ ๗ 
ประเด็นการถาม – ตอบขอหารือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่  

 
ประเด็น ขอหารือ แนวทางปฏิบัติ 

1.การจัดซื้อบริการตามชุด
สิทธิประโยชน 

1.การจัดซื้อบริการแพทย
พยาบาลมาชวยปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการคดักรองสุขภาพ

สามารถทําไดหรือไม 
 

ได หากเปนการซ้ือบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ ปองกัน

โรค หรือการฟนฟูสมรรถภาพ ตามมาตรฐานของการ

ประกอบวิชาชีพใหแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ภายใต

แผนสุขภาพของกองทุน ท้ังนี้ อัตราการจัดซื้อบริการ

ทางการแพทยและอัตราการจายคาตอบแทนใหเปนไป

ตามมติของคณะกรรมการโดยพิจารณาจาก 
๑. ระเบียบของกองทุนท่ีไดกําหนดคาใชจายไวแลว 
หรือ 

๒. อางอิงระเบียบเงินบํารุงของกระทรวงสาธารณสุข 

หรือระเบียบราชการอ่ืน ๆ หรือ 

๓. คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมและ

ความจําเปนของโครงการ 

 2.ซื้อชุดของขวัญใหผูสูงอายุ 

ซื้อชุดของขวัญใหแมและเด็ก

แรกเกิด และซื้อแวนตาให

ผูสูงอายุเพ่ือฝกอาชีพ ได

หรือไม 

กิจกรรมท่ีดําเนินงานตองเปนไปตามวัตถุประสงคของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

โดยจะตองเปนเร่ืองการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน

โรค และการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพและ

การดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี ดังนัน้ ในการซื้อ

ชุดของขวัญใหผูสูงอายุ ซื้อชุดของขวัญใหแมและเด็ก

แรกเกิด นัน้ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน

ฯ สวนการซื้อแวนตาใหผูสูงอายุเพ่ือฝกอาชีพนั้น อาจ

ดําเนนิการไดหากคณะกรรมการฯ เห็นวามีความ

จําเปนและเปนประโยชนกับประชาชนในพ้ืนท่ี และ

เปนไปตามระเบียบของกองทุน 
 3.บริษัทเอกชนเสนอโครงการ 

เพ่ือการตรวจคัดกรอง ได

หรือไม 
 

ไดหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารกองทุนฯ และบริษัทเอกชนน้ัน ตอง

ไดรับใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปจากกระทรวง

สาธารณสุขใหตรวจสุขภาพและใหบริการนอกพ้ืนท่ีได

ตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
 4. การจัดซื้อเคร่ืองขับธาตุ

เหล็ก ใหกับผูปวยโรคธารัสซี

ไมสามารถดําเนินการได เนือ่งจาก ผูปวยท่ีเปน

โรคธารัสซีเมีย สามารถเขารวมโครงการเพ่ิมการเขาถึง

ยาขับธาตุเหล็กของผูปวยธารัสซีเมียในระบบ



เมีย สามารถใชงบประมาณ

ของกองทุนฯจัดซื้อไดหรือไม  

หลักประกันสุขภาพถวนหนา ท่ีสปสช.รวมกับหนวย

บริการดาํเนินงานอยูแลว และไมเปนไปตาม

วัตถุประสงคของกองทุนฯ 

2. ดานสนับสนุน
งบประมาณแกหนวย

บริการ  สาธารณสุขหรือ

หนวยงานอ่ืนในพื้นที่  

 

  1.ปรับปรุงสถานบริการ
การแพทยแผนไทยในสถานี

อนามัยท่ีขอรับการสนบัสนนุ 

งบประมาณ เพ่ือจัดซื้อวัสดุ

กอสรางตางๆ และเพ่ือ

ปรับปรุงหองอบสมุนไพร ได

หรือไม 
 

ไมได เพราะถือเปนการขยายบริการของหนวยบริการ

เอง ซึ่งไมตรงกับวัตถุประสงคของกองทุนฯ ท่ีเนนการ

สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ใหแกประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

 2. การจัดทําโครงการเย่ียมบาน
หรือรณรงคตามพื้นท่ีตางๆ 

ของพยาบาลและลูกจาง 

สามารถเบิกจายงบประมาณ

คาตอบแทนไดหรือไม 

สามารถดาํเนนิการได โดยเบิกจายแบบเหมาจายใน

อัตราท่ีเหมาะสมตามระเบียบของกองทุนฯ และตอง

ไมเกินตามอัตราท่ีราชการกําหนด โดยในการเบิกจาย

ดังกลาวจะตองอยูในแผนงานโครงการของกองทุนท่ี

ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  

 3.กิจกรรมในเชิงฟนฟู
สมรรถภาพโดยใชแพทยแผน

ไทย สามารถทําไดหรือไม 

สามารถใหการสนับสนุนได ท้ังนี้ตองเปนการบําบัด 

อาการเจ็บปวย ท่ีตองฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย 

เทานั้น 
 4. ขอบเขตการรักษาพยาบาล

ระดับปฐมภูมิ มีอะไรบาง  

ขอบเขตการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ตาม

ความหมายของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯหมายถึง 

การจัดบริการระดับปฐมภูมิเชิงรุกในชุมชน เปน

โครงการพิเศษนอกเหนือจากการจัดบริการปกติของ

หนวยบริการ เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขาถึงบริการ

มากข้ึน และตองไมซ้ําซอนกับงานปกติของหนวย

บริการปฐมภมิู 

 5. การปฏิบัติงานอยูเวร
รักษาพยาบาลนอกเวลา

ราชการตลอด 24 ช่ัวโมง อยูใน

ขอบเขตงานการรักษาพยาบาล

ระดับปฐมภูมิหรือไม และใช

เงินกองทุนจายเปน

คาตอบแทนเจาหนาท่ีสถานี

อนามัยหรือโรงพยาบาลท่ี

การปฏิบัติงานอยูเวรรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ

ตลอด 24 ช่ัวโมง หากเปนการจัดบริการของหนวย

บริการปฐมภมิูในงานปกต ิท่ีมิใชโครงการพิเศษท่ีทํา

ข้ึนในเชิงรุก เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุข

ในชุมชน  ถือไมไดวาการปฏิบัติงานดงักลาวอยูภายใต

ขอบเขตการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ตาม

วัตถุประสงคของกองทุนฯ  
สําหรับการจายคาทอบแทนใหกับเจาหนาท่ีสถานี

อนามัยหรือโรงพยาบาล นั้น กรณีดังกลาวหากเปนการ



ปฏิบัติงานดังกลาวไดหรือไม จายคาตอบแทนจากการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ

ในงานปกต ิแมจะเปนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ก็ตาม ก็ไมอาจใชเงินกองทุนฯ จายเปนคาตอบแทนได 

แตหาเปนงานเชิงรุกในพ้ืนท่ีตามแผนงานโครงการท่ี

ไดรับอนุมัตจิากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ก็อาจ

จายเปนคาตอบแทนใหเจาหนาท่ีในการดําเนินงาน

ตามแผนงานโครงการท่ีไดรับอนุมัติได 

 6. กรณี กองสาธารณสุขฯ, กอง

การแพทย ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนฯ 

จําเปนตองนาํเงินดังกลาวไป

ฝากเขาสํานักการคลังของอปท.

หรือไม  

การจายเงินโครงการท่ีไดรับการสนับสนนุจาก

เงินกองทุนฯ โดยหลักจะจายใหกับผูดําเนนิโครงการ

โดยตรงเพื่อใหผูดําเนินงานไดใชเปนคาใชจายในการ

ดําเนนิโครงการท่ีไดรับอนมัุติ การที่กองการแพทยซึ่ง

เปนผูดําเนนิงานตามโครงการท่ีไดรับเงินสนับสนนุจาก

กองทุนฯดังกลาว จึงสามารถใชเงินกองทุนฯท่ีไดรับ

การสนับสนนุใชจายเพ่ือดาํเนินงานตามโครงการได 

สวนจะนาํเงินท่ีไดรับตามโครงการทั้งหมดเปนเงินรับ

ฝากเขาสํานักการคลังหรือไมนั้นยอมเปนไปตาม

ระเบียบภายในของผูดําเนินโครงการหรือตนสังกัดของ

ผูดําเนินโครงการกําหนด 

 7.คณะกรรมการสามารถใหเงิน
อุดหนุนใหแกอาสาสมัคร

สาธารณสุข หรือสถานีอนามัย

ในพ้ืนท่ีหรือโรงพยาบาลชุมชน

ในการจดัทําโครงการศึกษาดู

งานนอกสถานท่ี หรือการจดั

ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรดานสาธารณสุขใน

ตําบล ไดหรือไม 

ได แตตองอยูภายใตวัตถุประสงคของกองทุนฯ ตาม

ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง

แนวทางการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การจดัทําบัญชีเงิน หรือทรัพยสินในระบบหลักประกัน

สุขภาพ ขอ 7(4) โดยใชงบประมาณในหมวดคาบริหาร
จัดการในสวนของการสนับสนุนคาใชจายเพ่ือบริหาร

หรือพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งไดกําหนดคาใชจายในหมวดนี้ไวไมเกินรอยละ 10  
ของคาใชจายท้ังหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

ในรอบปงบประมาณนั้น 

3.ด า น ก า ร ส ร า ง เ ส ริ ม
สุขภาพโดยประชาชนและ

ชุมชนทองถิ่น 

 

1.สามารถใชเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดบั

ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี สนบัสนุน

โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ได

หรือไม 

ได แตตองดาํเนินการภายใตวัตถุประสงคของกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดบัทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ไม
สามารถใชสนบัสนุนคาเลาเรียนของนักศึกษาได 

 2.นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ชีวิต จะเขียนโครงการเพ่ือขอ

ได ภายใตวัตถุประสงคของกองทุน ยกเวนคาใชจายใน

การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลหรืออ่ืนๆ เปน



งบสนับสนุนจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดบั

ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ไดหรือไม 

สวนท่ีนักศึกษาจะตองรับผดิชอบคาใชจายเอง

 3.คณะกรรมการฯ สามารถ

อนุมัติใหจายเงินกองทุนฯ เพ่ือ

ใชจายเปนคาครูนําเตนแอ

โรบิคในชุมชน ไดหรือไม 

ได แตตองเปนโครงการท่ีเปนการสรางเสริมสุขภาพท่ี

ชัดเจนและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ 

 4.โครงการที่เสนอโดยโรงเรียน 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณใหกับ

โรงเรียน ทําไดหรือไม 

ไมได เพราะโครงการดังกลาวมิไดเปนโครงการท่ีอยู

ภายใตแผนงาน /โครงการ หรือกิจกรรมของหนวย

บริการปฐมภมิูในพ้ืนท่ีหรือกลุมประชาชนหรือองคกร

ประชาชนในพ้ืนท่ี ดังนั้นโครงการดังกลาวจึงไม

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการรับเงินสนับสนนุ

คาใชจายจากเงินกองทุน 
 5. การสนับสนนุงบประมาณใน

การกอสรางสนามกีฬา ฯ

สามารถใชเงินกองทุนฯในการ

ดําเนนิการไดหรือไม 

ไมสามารถใชงบประมาณของกองทุนในการสนับสนนุ

และดาํเนินการกอสรางสนามกีฬา เนื่องจากเปนงบใน

การลงทุนเพ่ือการกอสราง ซึง่ไมสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของกองทุนฯท่ีเนนงานดานการสงเสริม

และปองกันโรคโดยตรงกับประชาชน  

 6. การจัดซื้อครุภัณฑเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 

หรือฟนฟูสมรรถภาพ เชน 

เคร่ืองพนหมอกควันกําจดั

ยุงลาย,เคร่ืองวัดความดัน 

เคร่ือง ตรวจเบาหวาน เคร่ือง

ช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง เปนตน 

กองทุนฯ สามารถใหการ

สนับสนนุงบประมาณได

หรือไม  

กรณี จัดซื้อครุภัณฑเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน

โรค หรือฟนฟูสมรรถภาพ หากโครงการดังกลาวเปน
ความตองการของคนในชุมชนและอยูภายใตกรอบ

แผนงานของกองทุนสามารถใหการสนับสนุน

งบประมาณได   

 ง 7.ครูฝกสอนนวด มาสอน

วิธีการนวด เพ่ือผลิตผูนวดราย

ใหม จะจายคาจางไดหรือไม 

 

ได แตใหเปนคาตอบแทนวิทยากรแทนคาจาง สวน
คาใชจายของผูท่ีมารับการฝกอบรม ใหระบุเปนคา

พาหนะในการเดินทางมารับการฝกอบรม โดยจดัทํา

เปนโครงการเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน

เห็นชอบ 
 
 



4. ดานการบริหารจัดการ

กองทุนและพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ 

 

1.คณะกรรมการฯจะสนบัสนุน
ในการจดัซื้อครุภัณฑเก่ียวกับ

กีฬา หรือเคร่ืองออกกําลังกาย

ตางๆ เชน ลูว่ิงไฟฟา  จักรยาน

ออกกําลังกาย  โตะเทเบิล

เทนนิส  เปนตน สามารถใช

งบประมาณของกองทุนฯ ได

หรือไม  

ได หากคณะกรรมการฯเห็นชอบ แตตองอยูภายใต

วัตถุประสงคของกองทุนฯ ตามประกาศสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ืองแนวทางการรับเงิน 

การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชีเงิน 

หรือทรัพยสินในระบบหลักประกันสุขภาพ ขอ 7(4) 
โดยใชงบประมาณในหมวดคาบริหารจัดการในสวน

ของการสนับสนุนคาใชจายเพ่ือบริหารหรือพัฒนา

ระบบหลักประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งได

กําหนดคาใชจายในหมวดนีไ้วไมเกินรอยละ 10 ของ
คาใชจายท้ังหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯใน

รอบปงบประมาณนั้น 

 2. การจัดซื้อคอมพิวเตอรเพ่ือ
เก็บขอมูลดานสงเสริมสุขภาพ

ประชาชนในทองถ่ินสามารถ

ดําเนนิการไดหรือไม 

กองทุนฯ สามารถใชจายเงินตามระเบียบของกองทุน

และตามมติของกรรมการ โดยคาใชจายเพ่ือบริหาร

จัดการตองไมเกินรอยละ10 ของคาใชจายท้ังหมดของ

กองทุนในรอบปนัน้ ไดแก คาใชจายในการประชุม

คณะกรรมการบริหารกองทุน คาวัสดุอุปกรณ เอกสาร 

การศึกษาดูงานกองทุนตนแบบในพ้ืนท่ีอ่ืน การอบรม

พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุน เปน

ตน โดยไมเนนการจัดซื้อครุภัณฑโดยเฉพาะกองทุน

ขนาดเล็กเพราะมีงบประมาณนอย 

 
 

 3.อบต./เทศบาลจะสมทบเงิน

เขารวมกองทุนฯ มากกวา

หลักเกณฑท่ีกําหนด ไดหรือไม

ได เพราะตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ เร่ืองการกาํหนดหลักเกณฑเพ่ือ

สนับสนนุใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล 

ดําเนนิงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ

ในระดบัทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ขอ 5 (1)-(3) ไดกําหนดให
อบต./เทศบาลสมทบงบประมาณเขารวมกองทุนฯไม

นอยกวาสัดสวนของเงินท่ีกําหนด  (ของคาบริการ
สาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ)  ดังนั้นการสมทบงบประมาณมากกวาท่ี

กําหนด จึงสามารถดําเนินการไดตามประกาศดังกลาว 
 4.คณะกรรมการสามารถออก

ระเบียบตางๆ เพ่ือใชในการ

ได โดยอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ืองการกําหนด



ดําเนนิงานของกองทุน ได

หรือไม และจะอาศัยอํานาจ

ตามระเบียบหรือกฎหมายใด

ในการออกระเบียบดังกลาว 

หลักเกณฑเพ่ือสนับสนนุให อบต./เทศบาล 

ดําเนนิงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดบัทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี แตตองอยูภายใต

กรอบและไมขัดตอประกาศฯ ดังกลาว  

 5. การออกระเบียบบริหาร
กองทุนฯ โดยคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ จะมีผล

ผูกพันธในทางนิติสัมพันธกับ

บุคคล กลุมบคุคล หรือ

หนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนหรือไม 

จะมีผลผูกพันในทางนิติสัมพันธ กับบคุคล กลุมบุคคล 

หรือหนวยงานท่ีขอรับการสนับสุนงบประมาณจาก

กองทุน หากเปนการออกระเบียบประกาศฯภายใต

กรอบอํานาจตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ เร่ืองการกาํหนดหลักเกณฑ เพ่ือ

สนับสนนุใหอปท.ดําเนินงานและบริหารจดัการกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดบัทองถ่ิน  

 6. คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ สามารถกําหนดคา

เบี้ยประชุม โดยใชงบประมาณ

ของกองทุนฯในการเบิกจายได

หรือไม  

สามารถดาํเนนิการได ตามประกาศของสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง แนวทางการรับเงิน 

การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชีเงิน 

หรือทรัพยสินของกองทุนฯ โดยใชงบประมาณใน

หมวด คาบริหารจัดการ ในสวนของการสนับสนนุ

คาใชจายเพ่ือบริหารจัดการกองทุนฯ ท้ังนี ้ตองไมเกิน

รอยละ 10 ของคาใชจายท้ังหมดของกองทุนในรอบ
ปงบประมาณนั้น  

 7.การมอบทุนการศึกษาใหแก
นักเรียน, นักศึกษาตาม
โครงการผลิตบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรเพ่ือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ทําได

หรือไม 

ไมได เพราะเปนงานดานการศึกษา จึงไมสอดคลอง

กับวัตถุประสงค ของกองทุนฯ 

 

 8.จัดจางลูกจางสําหรับ
ปฏิบัติงานของกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดบั

ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ไดหรือไม 

ได โดยจางเหมาเปนงานหรือเปนรายเดือน ตาม

ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง

แนวทางการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและ

การจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพยสินในระบบหลักประกัน

สุขภาพ ตามขอ 7(4) โดยใชงบประมาณในหมวดคา
บริหารจัดการในสวนของการสนับสนุนคาใชจายเพ่ือ

บริหารหรือพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่ง

กําหนดคาใชจายในหมวดนีไ้วไมเกินรอยละ 10 ของ
คาใชจายท้ังหมดของกองทุนฯในรอบปงบประมาณนั้น



 

 

 9.การจัดจางพนักงานเกบ็ขยะ 
โดยใหคาตอบแทน เดือนละ 

1,000 บาท/เดือน ทําได

หรือไม 

 

ไมได เพราะการจัดเก็บขยะมูลฝอย เปนงานในความ

รับผิดชอบของ อบต./เทศบาลอยูแลว 

 10.การจางบคุลากร ถา
บุคลากรนัน้เปนเจาหนาท่ี

ประจําของ อบต. จะจางได

หรือไม 

ไดหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารกองทุนฯและระเบียบการบริหารงาน

บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

 11.คณะกรรมการไมม่ันใจวา
ระเบียบของกองทุนท่ี

ดําเนนิการนัน้ จะถูกตองตาม

ระเบียบสํานักงานตรวจเงิน

แผนดินและถูกเรียกเงินคืน

หรือไม  

ถาระเบียบของกองทุนฯออกตามอํานาจหนาท่ีตาม

ประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนนุให

อปท.ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน

สุขภาพระดบัทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ ไดมีมตติามอํานาจหนาท่ีในมาตรา 

47 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาตแิลว ยอมท่ี

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน จะตรวจสอบการ

ดําเนนิงานของกองทุนท่ีเปนไปตามระเบยีบของ

กองทุนดังกลาว  

 12.การใชเงินของกองทุนฯ ขาม

ปงบประมาณสามารถ

ดําเนนิการไดหรือไม 

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัทองถ่ิน เปนเงิน

สมทบระหวางอปท.กับสปสช.โดยกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหอปท.ท่ีเขารวมกองทุน

ฯ โดยเม่ือมีการสมทบงบงบประมาณท้ังสองฝายเขา

กองทุน ยอมเปล่ียนสภาพเปนเงินกองทุน ซึ่งการรับ 

จายเงิน เก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชี ใหถือ

ปฏิบัตติามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ ซึ่งประกาศดังกลาวมิไดจาํกัดการใช

เงินกองทุนขามปงบประมาณไว ดังนั้นเงินกองทุน 

เหลือจายในปงบประมาณใดก็ตาม สภาพของเงินก็

ยังคงอยูในกองทุนเชนเดิม และยังสามารถใชจายได

ตามวตัถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน (โดยไมตอง

คืนกลับไปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  


