


ข้อ๑ ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ๒ ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคับตั้งแต่วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เว้นแต่

ข้อ ๘ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 



ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 



(๒) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  การก าหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่    
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  



ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง ที่ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แต่ไม่ให้หมายความรวมถึง
กรุงเทพมหานคร



“กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จ าเป็น
ต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต 

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ



“การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ และการป้องกันโรค 

“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการตามกฎหมายว่าดว้ย
หลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ



“หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจ
ด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ

“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้าน
การสาธารณสุข



“องค์กรหรือกลุ่มประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน ภาคเอกชน หรือบุคคลที่มีการรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไร ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้

“ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” หมายความว่า ผู้สูงอายุที่มีคะแนน
ประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามดัชนีบาร์ เธลเอดีแอล
(Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่าสิบเอ็ดคะแนน หรือตามเกณฑ์การ
ประเมินที่ส านักงานก าหนด



“การบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ” 
หมายความว่า การบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้านหรือชุมชน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   
ในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ 

“ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” หมายความว่า 
ศูนย์ซึ่งด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือ
คนพิการในชุมชน 



“ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” (Caregiver) 
หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ส านักงานก าหนด

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ



ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินงาน

และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความประสงค์เข้าร่วมด าเนนิงานและบรหิารจัดการระบบหลักประกนั
สุขภาพในระดบัทอ้งถิ่นหรือพืน้ที่

(๒) มีความพร้อมในการอุดหนุนเงนิหรืองบประมาณ



ข้อ ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้มีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กร
หรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม 
ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



ข้อ ๗ เงินหรอืทรพัย์สินในกองทนุหลกัประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 

(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ

(๒) เงินสมทบจากองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทนุหลักประกันสุขภาพ



นอกจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตาม (๑) 
แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ความเหมาะสม ซึ่งได้แสดง
ความจ านงเข้าร่วมและส านักงานเห็นชอบ ได้รับเงินเพิ่มจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องสมทบเงิน หรือค่าบริการอื่น ตามที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 



ข้อ ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๗ (๑)
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่รวมเงินอุดหนุน ต่ ากว่า ๖ ล้านบาท  

(๒) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ ๖ ถึง ๒๐ ล้านบาท  

(๓) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า ๒๐ ล้านบาท  



ข้อ ๙ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงิน การจัดท าบญัชี การรายงาน

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการก ากับติดตามเงนิกองทนุหลักประกันสุขภาพ 
ให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้ 

เงินในกองทนุหลักประกันสุขภาพสามารถใชใ้นปงีบประมาณถัด ๆ ไปได้



ข้อ ๑๐ เงินกองทนุหลกัประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่าย

เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิเปน็ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
ที่คณะกรรมการกองทนุอนุมัติ ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบรกิารสาธารณสุขของหน่วยบริการ 
สถานบริการ หรือหนว่ยงานสาธารณสุข



(๒) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น 

(๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน      
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน 
หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 



(๔) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกัน
สุขภาพใหม้ีประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ไม่เกินร้อยละ ๑๕ 
ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่งในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพิ่มตาม
ข้อ ๗ วรรคสอง อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ ๕ 
กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็น
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 



(๕) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้



กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนตาม (๑) (๓) และ (๕)
มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภณัฑ์เพื่อการจัดบริการสาธารณสขุให้กบับุคคล 
ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาสนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็น 
เว้นแต่กรณ ี(๒) ให้สนับสนนุได้ในวงเงนิไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ 
และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่ม
ประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุน 



ข้อ ๑๑ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส าหรับ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามข้อ ๗ วรรคสอง ให้สนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ เพื่อจัดบริการสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อปี ตามชุดสิทธิประโยชน์
การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ก าหนดในเอกสาร
หมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ตามโครงการที่คณะอนุกรรมการสนับสนุน
การจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอนุมัติ 



กรณีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุน
หลักประกนัสขุภาพตามขอ้ ๗ วรรคหนึ่ง และใช้ชุดสทิธิประโยชน์การบริการ
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมาเทียบเคียงโดยอนุโลม 
ทั้งนี้ ตามโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ



ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทนุหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย       
(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวนสองคน
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
จ านวนสองคน

(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข      
ในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินสองคน

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ



(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่น
ที่คัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน

(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินห้าคน 

(๗) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน   
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้าม)ี 

(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการและเลขานุการ



เป็นกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ

เป็นกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ

(๙) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข
หรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

(10) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย



ให้สาธารณสขุอ าเภอ หัวหน้าหนว่ยบริการประจ าทีจ่ัดบริการสาธารณสุข
ในพื้นที ่และท้องถิ่นอ าเภอเป็นทีป่รึกษาคณะกรรมการกองทนุ

การคัดเลอืกกรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานก าหนด 

ให้กรรมการตาม (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ประชุม
คัดเลือกกรรมการตาม (๒) จ านวนสองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น



เมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน  
และแจ้งให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทราบต่อไป



ข้อ ๑๓ ให้กรรมการตามข้อ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) 

มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง

เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือก
กรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่ เข้ารับหน้าที่ 
แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง 



ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ          
ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่ต าแหน่งกรรมการนั้นว่างลง ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนดในข้อ ๑๒ 
วรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการที่พ้น
จากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการคัดเลือก
หรือแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการ
กองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่



ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๑๒ (๓) ว่างลงโดยมิใช่เหตุพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ประชุมคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่



ข้อ ๑๔ กรรมการตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย



(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในท้องถิ่น 

(๘) ขาดประชุมสามครั้งตดิตอ่กันโดยไม่มีเหตอุันสมควร 



ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการกองทนุตอ้งมีกรรมการมาประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ  
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทนุมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกจิกรรม ให้เปน็ไปตามวัตถุประสงค์

ของกองทนุตามข้อ ๑๐
(๓) ออกระเบยีบทีจ่ าเปน็เพือ่ประสทิธิภาพในการบรหิารกองทนุ ทัง้นี้ 

ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้



(๔) สนับสนุนใหบ้คุคลในท้องถิ่นสามารถเขา้ถึงบรกิารสาธารณสุขทัง้ทีบ่า้น
ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทัว่ถึงและมีประสทิธิภาพ

(๕) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
งานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน 
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 



ข้อ ๑๗ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
กองทุนมอบหมาย  



ข้อ ๑๘ ใหค้ณะกรรมการกองทุนแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการชดุหนึ่งชื่อ

“คณะอนกุรรมการสนบัสนนุการจดับรกิารดแูลระยะยาวส าหรบัผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึง่พงิ” ประกอบด้วย

(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือผู้บริหารอื่น
ท่ีผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

(๒) ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวนสองคน

เป็นประธานอนุกรรมการ

เป็นอนุกรรมการ



(๓)  หัวหน้าหน่วยบริการประจ าท่ีจัดบริการสาธารณสุข
ในท้องถิ่น หรือผู้แทน

(๔)  สาธารณสุขอ าเภอหรือผู้แทน
(๕)  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีจัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น
(๖)  ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
(๗)  ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง
(๘)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙)  เจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีผู้บริหารสูงสุด

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

เป็นอนุกรรมการ

เป็นอนุกรรมการ
เป็นอนุกรรมการ
เป็นอนุกรรมการ
เป็นอนุกรรมการ

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



ข้อ ๑๙ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีอ านาจหน้าที่ พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการ
ดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลส าหรับผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะพึ่งพิง ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ 
หรือสถานบริการ 

ศูนย์พฒันาคณุภาพชีวิตผู้สงูอายุในชุมชน ตามวรรคหนึ่งให้เปน็ไปตาม
หลักเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด



ข้อ ๒๐ การประชุมของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแล

ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
ที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ง ให้น าข้อ ๑๕ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 



ข้อ ๒๑ ให้กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และคณะท างาน ได้รับค่าตอบแทน

ในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น
ให้บุคคลภายนอก และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพ ที่เข้าร่วมประชุม มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกินวงเงินของข้อ ๑๐ (๔) 

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑ 
แนบท้ายประกาศนี้



ข้อ ๒๒ เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต ประสานกับท้องถิ่นจังหวัดในการติดตาม ก ากับ
ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้
ส านักงานทราบ



ข้อ ๒3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

คงเหลือมากกว่าสองเท่าของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ 
วรรคหนึ่ง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ส านักงานอาจงดการจัดสรรเงิน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๗ (๑) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นงดการสมทบเงินตามข้อ ๗ (๒) ของปีงบประมาณนั้น



การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในปีงบประมาณนั้น กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารหรือพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพตามข้อ ๑๐ (๔) ให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวงเงิน
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 



ข้อ ๒4 ให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ 

คณะท างาน แนวทางปฏิบัติ และการด าเนินงานต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เป็นคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะท างาน เป็นแนวทางปฏิบัติและการ
ด าเนินงานต่อเนื่องตามประกาศนี้



ให้กรรมการกองทนุ อนุกรรมการ และคณะท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในต าแหน่ง
ต่อไปได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพือ่ใหไ้ด้มาซึ่งกรรมการตามขอ้ ๑๒ ต่อไป



ในปีงบประมาณ 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเงินในอัตรา
ตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และให้ถือว่าข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพใน
อัตราตามข้อ 8



ข้อ ๒5 การด าเนินงานใดตามประกาศนี้ หากยังไม่มี กฎ ระเบียบ ประกาศ 

หรือหลักเกณฑ์ที่จะก าหนดขึ้นตามประกาศนี้ ให้ใช้ กฎ ระเบียบ ประกาศ 
หรือหลกัเกณฑ์ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นบงัคับใชโ้ดยอนุโลม



ข้อ ๒6 ให้เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้



เอกสารหมายเลข 1

หมวด ๑  
การรับเงนิ การเก็บรักษาเงนิ การจ่ายเงิน การจัดท าบญัชีและรายงาน

ของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร

ระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๑  



๑. การรับเงนิ และการเกบ็รกัษาเงนิกองทุนหลักประกันสุขภาพ

๑.๑ บรรดาเงนิรายรบัเขา้กองทนุหลักประกนัสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง 
ให้น าส่งเข้าบญัชีกองทนุหลักประกันสุขภาพ ที่เปิดบญัชกีับธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบญัชีเงินฝากออมทรพัย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า 
“กองทนุหลกัประกันสุขภาพ...(ระบชุือ่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น)”



ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินตามข้อ ๗ วรรคสอง เปิดบัญชีกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ...(ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” แยกออกจากบัญชีกองทุน
หลักประกันสุขภาพตามวรรคหนึ่ง 



กรณีที่มีความจ าเป็นไม่อาจเปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ ให้เปิดบัญชีกับธนาคารของรัฐอื่นได้ 
โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ทั้งนี้ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ได้เปดิบญัชไีว้แล้วก่อนประกาศนี้ 
ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบญัชีเงินฝากตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วแต่กรณี



๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค 
ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติก็ได้ และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ตามแบบที่ส านักงานก าหนด ให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง 
เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด โดยให้
ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึก
บัญชีรายรับ



๑.๓ เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ ให้น าฝากเข้าบัญชี
ตาม ๑.๑ ภายในวันที่ได้รับเงิน หากไม่สามารถน าเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชี
ได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย น าเงินสด
จ านวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ จ านวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และน าฝากไว้
ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วให้
น าฝากเข้าบัญชีในวันท าการถัดไป



๑.๔ การสมทบเงนิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหด้ าเนินการโดยเร็ว
เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ กรณีมีความจ าเป็น ใหส้มทบได้ไม่เกินปงีบประมาณ
ที่ส านักงานจ่ายเงนิสนับสนุน



๒. การจ่ายเงินกองทนุหลกัประกันสุขภาพ

๒.๑ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง และ
วรรคสองแล้วแต่กรณี ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สั่งจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้น ๆ ทั้งนี้ 
ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอนุมัติ 
แล้วแต่กรณี



๒.๒ วิธีการจ่ายเงินกองทนุหลกัประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้

๒.๒.๑ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงนิหรือธนาณัติ

๒.๒.๒ จ่ายทางธนาคาร

๒.๒.๓ จ่ายทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด



๒.๓ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองผู้บริหาร
สูงสุดที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คนใดคนหนึง่ ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น คนใดคนหนึ่งที่ผู้บริหาร
สูงสุดมอบหมายไว้จ านวนสองคน รวมเป็นผู้ลงนามสองคน เป็นผู้เบิกเงิน
จากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แล้วแต่กรณี



๒.๔ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงาน
สาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงาน
สาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นนั้นเป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง 
จะมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือ
มอบอ านาจที่ชัดเจน



๒.๕ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ให้ผู้แทน
ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ไม่น้อยกว่าสองคนขึ้นไป
เป็นผู้รับเงิน

๒.๖ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีหลักฐานการจ่าย
เป็นใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงิน ตามแบบที่ส านักงานก าหนด หรือหลักฐาน
การน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการ
รับเงินอย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ



๓. การจัดท าบัญชีและรายงานกองทนุหลักประกันสุขภาพ

๓.๑ การบันทกึบัญช ีใหบ้นัทึกตามรูปแบบทีส่ านักงานก าหนด 

๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปีงบประมาณ กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้เริ่มระบบบัญชี 
ณ วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศหรือระบบอื่น และจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน รายงาน
การรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายในสามสิบวันนับจาก
วันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่ส านักงานก าหนด 



ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้
เพื่อการตรวจสอบ



หมวด ๒  
การก ากบัตดิตามเงินกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 



๔. กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หนว่ยงานสาธารณสุข และหนว่ยงานอื่น

๔.๑ เมื่อได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้น าไปใช้จ่าย
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการหรือ
กิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ทั้งนี้ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ

๔.๒ เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบญัชไีว้เพือ่การตรวจสอบ



๔.๓ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงาน
การจ่ายเงินตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รบัอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เพื่อใหค้ณะกรรมการกองทุนทราบ และให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น
เก็บไว้เพือ่การตรวจสอบ



๔.๔ กรณีที่มีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เว้นแต่เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หากด าเนินการตามโครงการ
และแผนการดูแลรายบุคคลแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน



๕. กรณีองค์กรหรือกลุม่ประชาชน 

๕.๑ เมื่อได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้น าไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสขุภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม
ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ เว้นแต่รายการค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ ให้จ่าย
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้



๕.๑.๑ ค่าใช้จ่ายส าหรบับคุคลที่ด าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม
ที่ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ใหเ้บิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตาม
ระเบียบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นโดยอนุโลม

๕.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรบับคุคลทีด่ าเนินงานตามโครงการ
หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตรา
เทียบเคยีงตามระเบยีบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นโดยอนุโลม



๕.๒ การจัดซือ้จัดจ้างตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบยีบ
ของทางราชการ หรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะทีจ่ัดซื้อจัดจ้าง

๕.๓ การจัดหาครุภัณฑ์ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน
ไว้กับรายงานการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย



๕.๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ใหจ้ัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงาน
การจ่ายเงินตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

๕.๕ กรณีที่มีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 



หมวด ๓ 
ค่าตอบแทนการประชมุ 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบตัหิน้าที่



๖. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็น ค่าตอบแทนของกรรมการ  ที่ปรึกษา 
อนุกรรมการ คณะท างาน และบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม ดังต่อไปนี้

๖.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับกรรมการหรือทีป่รึกษา ไม่เกินครั้งละ 
๔๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกนิ ๘๐๐ บาท 

๖.๒ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาท
ต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ บาท  

๖.๓ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับคณะท างาน ไม่เกินครั้งละ ๒๐๐ บาท
ต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๔๐๐ บาท



๖.๔ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับบุคคลภายนอกซึ่งเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน 
ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เท่ากับกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือ
คณะท างาน แล้วแต่กรณี



๗. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีร่บัการแตง่ตัง้ใหป้ฏิบัติหน้าทีเ่กี่ยวกับ
การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ เข้าประชุม
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับ
กรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะท างาน แล้วแต่กรณี



๘. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะท างาน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เบิกจ่ายได้
ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของ
ประธานกรรมการ



เอกสารหมายเลข 2
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร
ระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงวันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๑ 

ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง



ขอบคุณครับ


