
                                        

 

                                     

                                    ระเบียบ                               
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารสว่นตําบลพลบัพลา   

อําเภอโชคชยั  จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

................................................... 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ได้
จัดต้ังระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้นโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเพื่อให้การ
บริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา  เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์   
ตลอดจนมีระบบรองรับการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา  และขอยกเลิกระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลาว่าด้วยแบบเอกสาร หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  
พ.ศ. ๒๕๕๗”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป      
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ ๔ ที่ต้ัง ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  หมู่ที่  ๒  ตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา          

ข้อ ๕ ในระเบยีบนี้         
“องค์การบริหารส่วนตําบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา   
“สภาองค์การบริหารส่วนตําบล” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา

 “กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา  เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐม
ภูมิเชิงรุก ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต   

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

“การจัดบริการสาธารณสุข”  หมายความว่า  การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามท่ีคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสํานักงานกําหนด 

“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย 
หน่วยบริการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติกําหนดเพิ่มเติม         
 “หน่วยบริการปฐมภูมิ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งของรัฐ/เอกชนที่ต้ังในพื้นที่ ได้แก่ สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพ



 
 

 

ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สถานบริการสาธารณสุขของเทศบาล และศูนย์แพทย์ชุมชนของ
โรงพยาบาล 

“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็น
สถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรงแต่อาจดําเนิน
กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด เป็นต้น 

“กลุ่มหรือองค์กรประชาชน”  หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน ที่มีการ
รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกช่ืออื่นต้ังแต่ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกัน
ดําเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกําไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 
 “การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ” หมายความว่า การจัดบริการเชิงรุกในชุมชน และนโยบายเร่งด่วน 
เป็นโครงการพิเศษนอกเหนือจากการจัดบริการปกติของหน่วยบริการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงมากขึ้น
และต้องไม่ซับซ้อนกับงานหน่วยบริการปฐมภูมิปกติ       
 ข้อ ๖ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมติ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือ
หน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ 
เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

          หมวดที่ ๑                                                                 
         วัตถุประสงคข์องกองทนุหลักประกันสุขภาพ    

 -------------------------------                                                          

 ข้อ ๗ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างถั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ข้อ ๘ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ในพื้นที่ได้ดําเนินงานตาม
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนใน
พ้ืนที่ และกรณีมีความจําเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ 
บาทต่อโครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบํารุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการสนับสนุนนั้น ๆ 

 ข้อ ๙ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ช่ืออื่นที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ



 
 

 

พัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
แต่ละปีงบประมาณนั้น 

 ข้อ ๑๐ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และใน
กรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ 
บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่
จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบํารุงรักษาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 ข้อ ๑๑ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่าย
เงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจําเป็น 
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ 

                                                  หมวดที่ ๒                   
    สมาชิกกองทนุหลักประกันสุขภาพ                                 

----------------------------- 

 ข้อ ๑๒ สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้           

                     (๑) มีภูมลิําเนาและมีช่ือในทะเบียนบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในตําบล
พลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา            

(๒) เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

                                                          หมวดที่ ๓                                    
    คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ    
            ------------------------------ 

 ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารสว่น
ตําบลพลับพลา  ประกอบด้วย       
(๑) ผู้บริหารสงูสุดขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา    เป็นประธานกรรมการ          
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่  จํานวน ๒ คน         เป็นรองประธาน
กรรมการ                   
(๓) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาที่สภามอบหมาย จํานวน ๒ คน   เป็นกรรมการ       
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่        เป็นกรรมการ   
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพื้นที่ ที่คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน   เป็นกรรมการ     
(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไม่เกิน ๕ คน  เป็น
กรรมการ 
(๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่ จํานวน ๑ 
คน (ถ้ามี)  เป็นกรรมการ                 
(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ  



 
 

 

(๙) ผู้อํานวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกช่ืออื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามอบหมาย เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้สาธารณสุขอําเภอโชคชัย และผู้อํานวยการโรงพยาบาลโชคชัย เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
 การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จัดประชุมเพื่อให้
บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด  

 ให้กรรมการตาม (๑) และ (๓)-(๙) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (๒) จํานวน ๒ คน จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ในพื้นที่ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีผู้เคารพนับถือเป็นที่ยอมรับของพื้นที่ โดยให้คนหนึ่งเป็นรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่ง และอีกคนเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 

 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อมบันทึก
รายงานการประชุมคัดเลือก ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสํานักงานเขตออกคําสั่งแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการกองทุนต่อไป 

ข้อ ๑๔  ให้คณะกรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจาการคัดเลือก มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 
๔ ปี 

เมื่อกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในตําแหน่งครบวาระ ๔ ปีแล้ว ยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม่ ให้
กรรมการที่ครบวาระนั้น อยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ต้องไม่
เกินหกสิบวัน  

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการดําเนินการคัดเลือก
กรรมการประเภทเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่ง
ตนแทน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง (๑) มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน
กรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ตามลําดับ แต่กรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง (๑) ไม่มี
หรือพ้นจากตําแหน่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน     
 ข้อ  ๑๕  กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) (๕) (๖)และ (๗) นอกจากการ
พ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากตําแหน่งในกรณี ดังต่อไปนี้     
    (๑) ตาย           
    (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
     (๓) ย้ายไปดํารงตําแหน่ง หรือไปประกอบวิชาชีพ หรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อ่ืน   
     (๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ      
     (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย          
     (๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้    
   (๑) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุน เป็นผู้เสนอและดําเนินการแผนงานหรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิช้ีแจงต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมนั้น 



 
 

 

(๒) ออกระเบียบที่จําเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน
ของอนุกรรมการหรือคณะทํางานหรือผู้ดําเนินงาน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศน้ี และไม่เกินกว่าอัตรา
หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 

(๓) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชี เงินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 

(๔) กํากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติตาม หมวดที่ ๑ ให้เป็นไปตาม
แผนงาน โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
กําหนด  

(๕) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน 
ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

(๖) ให้คําแนะนําในการจัดทําข้อมูลและแผนดําเนินงานที่ เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขของ
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้สํานักงานสาขาจังหวัด สํานักงานเขต สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(๘) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจําเป็น และ
ให้อนุกรรมการหรือคณะทํางานที่ได้รับแต่งต้ัง ได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน  

ข้อ ๑๗ ให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยสามเดือนครั้ง โดยต้องมีกรรมการเข้าประชุม ไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม โดยมีเนื้อหาในการร่วมพิจารณาไม่น้อยกว่า ดังนี้           

ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม        
       - สรุปผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา                      

- กําหนดกรอบแผนงานโครงการของปีงบประมาณใหม่        
- พิจารณาอนุมัติรายละเอียดของแต่ละโครงการให้ครอบคลุมกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นําเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนด้วยตนเอง หรือนําเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานที่กองทุนมอบหมาย                     

- อนุมัติการใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ แผนสุขภาพชุมชน แผน
ประชาคม หรือปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่        
    ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน        

- พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนระหว่างปี      
  - กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานโครงการที่กองทุนให้การสนับสนุน   
  - รายงานสถานะการเงินทุกไตรมาส      
  - ทบทวนปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่      
           - พิจารณารายละเอียดของแต่ละโครงการให้ครอบคลุมกิจกรรม โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ต่อคณะกรรมการด้วยตนเอง หรือนําเสนอโครงกาต่อคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่กองทุนมอบหมาย 
(ถ้ามี)   

- คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพผู้รับผิดชอบติดตามโครงการ นําเสนอผล
การติดตามโครงการต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ    
  - ติดตามการบันทึกรายงานผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  



 
 

 

ข้อ ๑๘ มีระเบียบวาระการประชุม และในการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในระเบียบ
วาระการประชุมเท่านั้น            

ข้อ ๑๙ มติที่ประชุมให้ใช้ฉันทามติ (ความเห็นพร้อม) เป็นเกณฑ์มากกว่าการตัดสินใจโดยใช้เสียงข้าง
มากบังคับ หรืออาจจะใช้มติที่ประชุมเสียงข้างมากก็ได้ การลงมติให้กระทําโดยเปิดเผยหรือวิธีลับทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการมี
สิทธิออกเสียงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสียง ซึ่งถือเป็นผู้ช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด      

ข้อ ๒๐ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็
ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ         
 ข้อ ๒๑ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานทําหน้าที่ตามบทบาทในคําสั่งแต่งต้ังซึ่งลงนามโดยประธาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ มีสิทธิรับเบ้ียประชุมได้ตามกําหนดแนบท้ายระเบียบนี้       

ข้อ ๒๒ เลขานุการกองทุนจัดทําระเบียบวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ เพื่อ
เก็บรักษาไว้สําหรับใช้ในการอ้างอิงค้นคว้าและตรวจสอบ โดยมอบให้ประธานกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ลง
นามและรับผิดชอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนของรายงานทุกครั้ง    
 ข้อ ๒๓ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทุกครั้ง ให้เลขานุการถือเป็น
วาระประจําที่จะต้องมีการรายงานบัญชีการรับเงิน การจ่ายเงิน และสถานการณ์การเงินของกองทุน
หลักประกันสุขภาพให้ที่ประชุมรับทราบ        
 ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ และคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ได้รับเบี้ยประชุมตามกําหนดแนบท้ายระเบียบนี้ โดยจะต้องเข้าร่วมประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง          
 

หมวดที่ ๔ การรับเงิน การเก็บรักษาเงนิ การจ่ายเงิน 
การจัดทําบญัชีและรายงานของกองทุนหลักประกนัสขุภาพ 

------------------------------ 
  ข้อ ๒๕ การรบัเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ      

(๑) บรรดาเงินรายรับเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้นําส่งเข้าบัญชีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ หรือบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ ที่เปิดบัญชีโดยแยกเป็นบัญชีเฉพาะกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาโชคชัย ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ช่ือบัญชีว่า ระบบ
หลักประกันสขุภาพระดับทอ้งถิ่นหรือพืน้ที่ อบต.พลับพลา แยกจากบัญชีขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับ
พลาโดยทั่วไป  

(๒) การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค ต๋ัวแลกเงินหรือธนาณัติก็
ได้ และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบที่สํานกังานหลักประกันสุขภาพ
กําหนด ใหแ้ก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติกําหนด โดยให้ใช้หลักฐานการโอนเงิผ่านทางธนาคาร
เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรบั 

(๓) เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ให้นําฝากเข้าบัญชีตาม (๑) ภายในวันที่ได้รับ
เงิน หากไม่สามารถนําเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย นํา
เงินสดจํานวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรอืหีบห่อ ระบุเงนิกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวนเงิน ปิดผนึก ลง
ลายช่ือผู้รับผิดชอบ และนําฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
แล้วให้นําฝากเข้าบัญชีในวันทําการถัดไป 



 
 

 

(๔) การสมทบเงินจากองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ให้ดําเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้น
ปีงบประมาณ กรณมีีความจําเป็น ใหส้มทบได้ไม่เกนิปีงบประมาณที่สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ
จ่ายเงินสนับสนุน 

ข้อ ๒๖ การจา่ยเงินกองทุนหลักประกันสขุภาพ 
๑. ใหผู้้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาสั่งจ่ายเงินกองทุนหลักประกัน

สุขภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ภายใต้แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุน
อนุมัติ 

๒. วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายได้ ดังนี้ 
  (๑) จ่ายเป็นเชค็ขีดคร่อมหรือต๋ัวแลกเงินหรือธนาณัติ 
  (๒) จ่ายทางธนาคารหรือทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
  (๓) กรณีทีม่ีความจําเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายได้ไมเ่กิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพัน

บาทถ้วน) โดยให้พนักงานท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ทําการเบิกจ่าย หรือออกเช็คสั่งจ่ายในนาม
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย โดยขัดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” “หรือผูถ้ือ”ออก และจ่ายให้แก่ผู้
มีสิทธิรับเงินในวันเดียวกัน หรือภายในวันทําการถัดไป 

๓. ใหผู้้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลาคนใดคนหนึ่ง ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น คนใดคนหนึ่งที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายไว้
จํานวน ๒ คน รวมเป็นผู้ลงนาม ๒ คน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลกัประกันสุขภาพตามแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน 

๔. การจ่ายใหผู้้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบรกิาร หน่วยงานสาธารณสุขหรอื
หน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นนั้นเป็นผู้รับ
เงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้รบัเงินแทน ก็ให้กระทําได้ ทั้งนี้ ต้องมี
หนังสือมอบอํานาจที่ชัดเจน 

๕. การจ่ายให้ผู้มีสทิธิรับเงินที่เป็นกลุ่มหรอืงค์กรประชาชน ให้ผูแ้ทนที่ได้รับมอบหมายจาก
กลุ่มหรือองค์กรประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒ คนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน 

๖. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน 
ใบสําคัญรับเงนิตามแบบที่สาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด หรือหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด เพื่อเก็บ
ไว้ให้ตรวจสอบ 
 ข้อ ๒๗ การจดัทําบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

๑.การบันทึกบัญชีให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ใหแ้ยกระบบ
บัญชีกองทุนหลักประกันสขุภาพออกจากระบบบัญชีปกติเป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก 

๒. รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถอืตามปีงบประมาณและการเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันทีไ่ด้รับ
เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๓. ให้องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายและ
เงินคงเหลือประจําเดือน ด้วยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ หรือระบบอื่น และจัดส่งสรุปผลการดําเนินงาน 
รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกนัสุขภาพที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนแล้ว ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดสง่ภายใน ๓๐ วันนับจาก
วันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 



 
 

 

และทุกสิน้ปีงบประมาณใหส้ํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต สําเนาส่งให้สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัด และสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

หมวดที่ ๕  
การกํากับดูแลให้หน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรที่ได้รับเงินจากกองทนุหลักประกันสุขภาพ  

ในการเก็บรักษาและใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค ์
------------------------------ 

 

ข้อ ๒๘ กรณหีน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้รับเงินจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เก็บรักษาและใช้จ่ายเงินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังนี้ 

๑.ถ้าจํานวนเงินตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติเป็นเงินเกิน
กว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้เปิดบัญชีเงินฝากเป็นการเฉพาะแยกออกจากบัญชีทั่วไป หรือใช้
บัญชีทั่วไปของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในนามของหน่วยงาน
นั้น ๆ 

๒.ให้หัวหน้าหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหนว่ยงานอื่นของรัฐ เป็น
ผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินในบัญชีตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กําหนดไว้ในแผนงานโครงการ หรอืกิจกรรมที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กําหนดตามข้อ ๒๙ 

๓. กรณทีี่มีการจัดซื้อจัดจา้ง ตามแผนงานโครงการ หรือกจิกรรม ที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ใหก้ระทําโดยวิธีการตกลงราคาโดยอนุโลม โดยถือราคากลางของทางราชการ เว้นแต่ 
กรณีมีความจําเป็นให้ใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง 

๔. กรณทีี่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้ถอืปฏิบัติ
ตามระเบียบของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐโดยอนุโลม 

๕. หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เก็บหลักฐาน
การจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อตรวจสอบ 

๖. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้รบัอนุมัติ ส่งใหก้องทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ 

กรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ให้นําเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 ข้อ ๒๙ กรณกีลุ่มหรือองค์กรประชาชน ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเงินตาม
รายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กําหนดไว้ในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุน แต่สําหรับรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราและเงื่อนไขการดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ค่าตอบแทน คณะทํางานหรือบุคคลภายนอก ที่ดําเนินงานตามแผนงานโครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่กําหนดในข้อ ๒๙ 
  ๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น เบ้ียเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในอัตราตาม
ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และบุคคลที่ได้รับคา่ตอบแทนตาม ข้อ ๒๘ (๑) 
ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงตาม ข้อ ๒๘ (๒) 
  ๓. การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของ
ทางราชการหรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง 



 
 

 

  ๔. เมื่อเสร็จสิน้โครงการ ใหจ้ัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตาม
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมติั ส่งให้กองทนุหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุน
รับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ 
  กรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ให้นําเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

หมวดที่ ๖  
หลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน หรือผู้ดําเนินงาน 

------------------------------ 
 

 ข้อ ๓๐ อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าตอบแทนของกรรมการ อนกุรรมการ คณะทํางาน หรือผู้
ดําเนินงาน 
  ๑. ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน 
เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับอนุกรรมการไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน  
เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ บาท และสําหรับคณะทํางาน ครั้งละไม่เกิน ๒๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๔๐๐ 
บาท 
  ๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางสําหรับ
กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทํางาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา
(ช่ัวคราว) ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
  ๓. วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตาม ข้อ ๒๙ (๑) และ (๒) เมื่อรวมกบัค่าใช้จ่ายอ่ืนเพื่อ
การบริหารหรือพัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุน
หลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 ข้อ ๓๑ อัตราค่าตอบแทนผูดํ้าเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน 

ข้อ ๓๒ การใดที่ไม่ได้กําหนดในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกนัสขุภาพ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติกําหนด 

 

ประกาศ ณ วันที่     ๒๗   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

                                   (ลงชื่อ)   
(นายสมบูรณ์  แขดอน) 

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เอกสารแนบทา้ยระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารสว่นตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ลงวันที่     สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง  การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการหรือที่ปรึกษา  อนุกรรมการ  คณะทาํงานหรือผู้ดําเนนิงาน 
 
  อาศัยตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที ่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  และมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ในการประชมุครั้งที่  ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๖  
สิงหาคม  ๒๕๕๗  กองทนุหลักประการสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จึงกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการหรือที่ปรึกษา  อนกุรรมการ  คณะทํางานหรือผู้ดําเนินงาน  ดังนี้ 
  ๑)  ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา  ไม่เกินครั้งละ  ๔๐๐  บาทต่อ
คน  เดือนหนึ่งไม่เกิน  ๘๐๐  บาท   
  ๒)  ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับอนุกรรมการ  ไม่เกินครั้งละ  ๓๐๐  บาท ต่อคน  เดือน
หนึ่งไม่เกิน  ๖๐๐  บาท 
  ๓)  ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับคณะทํางาน  ครั้งละไม่เกิน  ๒๐๐  บาทต่อคน  เดือน
หนึ่งไม่เกิน  ๔๐๐  บาท     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


