
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการฯ

โดย   นายแพทยม์รตุ  จิรเศรษฐสริิ



เหตุผลในการแก้ไข

 สธ. มีความประสงค์จะปรับปรุงภารกิจของหน่วยบริการให้ สสจ., สสอ. มีฐานะเป็น

หน่วยบริการ โดยขยายความให้ครอบคลุมถึงอ านาจหน้าที่ตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ที่
ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ สสจ. และ สสอ. มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ และให้บริการ

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริการ
สาธารณสุขให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น



ระเบียบเงินบ ารุงฯ (สารบัญ)
ข้อ ๑ ชื่อระเบยีบฯ

ข้อ ๒ วันใชบ้งัคบั

ข้อ ๓ ใหย้กเลกิระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

ข้อ ๔ บทใหป้ฏบิตัติามระเบียบทางราชการโดยอนโุลม

ข้อ ๕ บทนยิาม

ข้อ ๖ ก าหนดสถานทีเ่กบ็รกัษาเงิน

ข้อ ๗ การออกใบเสรจ็

ข้อ ๘ การรบัช าระเงนิคา่รกัษาพยาบาล

ข้อ ๙ การใชเ้งินบ ารงุ

ข้อ ๑๐ การก าหนดกรอบอตัราก าลงั และอตัราการจ่ายเงนิฯ

ข้อ ๑๑ รายจา่ยทีห่า้มจ่าย

ข้อ ๑๒ อ านาจในการอนมุตักิอ่หนีผ้กูพัน

ข้อ ๑๓ ระบบบญัชเีงนิบ ารงุของหนว่ยบรกิาร

ข้อ ๑๔ จัดท ารายงานรบัจ่ายเงินบ ารงุ

ข้อ ๑๕ ส่งรายงานรบัจ่ายใหก้รมบญัชกีลางและส านกังบฯ

ข้อ ๑๖ ให้ สธ. มอบ สสจ. ก ากบัดแูล รพ.สต.ฯ

ข้อ ๑๗ ส่งเงินบ ารงุเปน็รายได้แผน่ดินตามทีเ่ห็นสมควร

ข้อ ๑๘ ป.สธ. รักษาการฯ

ข้อ ๑๙ ข้อบงัคบั/ค าสัง่ฯ ให้ใชบ้งัคบัเท่าทีไ่มข่ัดกบัระเบยีบนี้



ความแตกต่างระหว่างเงินบ ารงุฉบบัเดมิ กับระเบยีบเงนิบ ารุงฉบบัใหม่

 ๑. ข้อ ๕ (๒) 

เงินบ ารุง ได้แก่ ...

๒.๑๒ เงินรายรบัจากกองทุน สปสช.  และกองทนุประกันสงัคม หรือกองทนุอื่นทีจ่ดัตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ

หน่วยบรกิาร หมายความว่า ...

(๑) รพ. สอ. รพ.สต. สอ.เฉลมิพระเกียรติ หรือที่เรยีกชือ่อย่างอื่นแต่ปฏิบตัิงานในลกัษณะเดียวกนั หรือ

(๒) สสจ. สสอ. หรือหนว่ยงานอืน่ใดในสงักดั สธ. ซึ่งด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกบัการ
สาธารณสขุ ตามที่ ป.สธ. ประกาศก าหนด

การสาธารณสขุ ได้แก่ ... การศึกษาวิจยัค้นควา้และพฒันา... ด้านระบบบรกิารสขุภาพ และด้าน
ผลิตภัณฑส์ขุภาพ การอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม...



 ๒. ข้อ ๖ วรรคแรก ตัดค าว่า “คลังอ าเภอ” ออก

 ๓. ข้อ ๗ วรรคสอง ให้ใช้ใบเสรจ็รบัเงนิตามระเบยีบฯ สธ.

 ๔. ข้อ ๙ วรรคสาม การจ่ายเงนิบ ารุงดังต่อไปนีต้้องเปน็ไปตามหลกัเกณฑฯ์ ที่ ป.สธ ก าหนด

(๒) การจา่ยเงนิบ ารุงในลกัษณะค่าตอบแทนฯ

(ข) ด้านการสาธารณสขุ ที่เป็นบรกิารอันเปน็ประโยชนส์าธารณะ

(๓) การจ่ายเงนิบ ารุงเพือ่เปน็ค่าบรกิารทางการแพทยใ์หแ้ก ่หน่วยบรกิารอืน่ 
หน่วยบรกิารหรือหนว่ยงานอื่น... กรณีสง่ต่อ... การบรกิารปลกูถ่ายอวัยวะและเนือ้เยื่อ....

(๕) การจ่ายเงนิบ ารุง เพื่อเป็นคา่จา้งและคา่ตอบแทน พกส., (๖) เพื่อสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพีฯ, 
(๗) จ่ายให ้พกส. ตามสิทธิประโยชน์ที ่สธ. ก าหนด, (๑๐) จ่ายเพือ่ชว่ยเหลอืบคุลากรทีไ่ด้รบัความเสยีหายจาก
ให้บริการ, (๑๑) จ่ายตามกฎหมาย ระเบยีบ หรือมติ ครม.,

วรรคสี ่การจ่ายเพื่อการอื่นใหท้ าความตกลงกบั กค.

เพิ่มเตมิ

ความแตกต่างระหว่างเงินบ ารงุฉบบัเดมิ กับระเบยีบเงนิบ ารุงฉบบัใหม่



 ๕. ข้อ ๑๐ เพิ่มใหม่ทั้งข้อ 

วรรคแรก กรอบอตัรา และค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว,ลกูจา้งรายคาบ และ พกส. ต้องให้ 
กค. เห็นชอบ

วรรคสอง อัตราการจา่ยคา่ตอบแทนฯ พกส.  ต้องให้ กค. และส านกังบฯ เห็นชอบกอ่น

 ๖. ข้อ ๑๑ และขอ้ ๑๐ วรรคสาม และวรรคสี่ เปลี่ยนเปน็ข้อ ๑๒  เรื่อง อ านาจในการอนุมตั ิและ
การก่อหนีร้ายการครุภณัฑ ์ที่ดิน และสิ่งกอ่สรา้งเกนิ ๑ ปี และเกนิ ๑๐๐ ล้านบาท โดยเพิม่เตมิ

“...ยกเว้นกรณีเพิม่บทบาทภาคเอกชนดา้นการบริหารจดัการทางการแพทยฯ์ ตาม 
พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐฯ”

 ๗. ข้อ ๑๖ เพิ่มเขา้มาทัง้ข้อ ในกรณี รพ.สต. และ สอ.เฉลมิพระเกยีรตินั้น ให้ สธ. มอบ สสจ. เป็น
หน่วยงานรบัผดิชอบ ก ากับดแูลฯ พร้อมทัง้รายงานผลการด าเนนิการให ้สธ. ทราบดว้ย

เพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่างเงินบ ารงุฉบบัเดมิ กับระเบยีบเงนิบ ารุงฉบบัใหม่



ผลลัพธ์เมื่อมีการแก้ไขระเบียบ

 ๑. เพิ่มช่องทางในการรับเงินอื่นๆ เพื่อเป็นเงินบ ารุง โดยไม่ต้องค านึงถึงที่มา
ของแหล่งเงิน

๒. ก าหนดให้หน่วยงานใดที่อยู่ในความหมายของหน่วยบริการมาเป็นหน่วย
บริการได้ โดยให้ปลัดกระทรวงฯ ประกาศ

 ๓. การจ่ายเงินบ ารุงไม่ต้องจ ากัดการจ่ายตามวัตถุประสงค์ และเพิ่มลักษณะ
การจ่ายที่ปลัดกระทรวงฯ ก าหนดได้



สิ่งใหม่ที่เพิม่เติมจากระเบียบฯ เดิม

 ๑. สสจ., สสอ. เป็นทั้งหน่วยบริหาร และหน่วยบริการ มีเจตนารมณ์

เพื่อให้มีสิทธิที่จะได้รับงบประมาณ ส่งเสริมและป้องกันโรค จาก สปสช.

๒. มีระเบียบฯ ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินของหน่วยบริการ พ .ศ. ....
ขณะนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการของกระทรวงการคลัง 



สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไป

 ๑. ก าหนดหลักเกณฑ์ ต่างๆ ตามระเบียบเงินบ ารุง

๒. สสจ., สสอ. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ตามพรบ.หลักประกันฯ

 ๓. สสจ., สสอ. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ตามฉ.11 โดยการประกาศเป็นหน่วยบริการ
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงฯ เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการและก าหนดระดับพื้นที่เสียก่อน 
ซึ่งปัจจุบัน สสจ.ที่จะมีสิทธิได้รับเงิน ตาม ฉ.11 เช่น สสจ.ยะลา สสจ.ปัตตานี สสจ.นราธิวาส

 ๔. เมื่อ สสจ., สสอ เป็นหน่วยบริการตามระเบียบเงินบ ารุงฯ ถ้ามีสถานบริการ และต้อง
ออกใบเสร็จ ต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลตาม พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553



ขอขอบคุณ



ความแตกต่างรา่งฯ เงินบ ารงุฉบบั (กค. เห็นชอบ ๒๕ ส.ค. ๖๐) กับร่างฯ (กค.เห็นชอบ ๒๓ ม.ค. ๖๑)

ข้อ ๕ (๒)
“...๒.๔ เงินที่มผีู้บรจิาค หรือมอบให้โดยระบวุัตถุประสงค ์หรือไมไ่ด้ระบวุตัถปุระสงค์

หรือระบวุัตถปุระสงค์ไว้ไมช่ดัแจง้...”

“...๒.๑๐ เงินผลประโยชนท์ี่เกิดจากทรพัยส์นิทีไ่ด้มาด้วยเงนิบ ารุงหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาค
ให้หน่วยบกิารเพือ่หาผลประโยชน ์โดยผู้บริจาคที่ระบวุตัถปุระสงค์หรอืไมไ่ด้ระบวุตัถปุระสงค์
หรือระบวุัตถปุระสงค์ไว้ไมช่ดัแจง้ เช่น ดอบเบี้ยเงนิฝากธนาคาร เป็นต้น...”

ระบุวตัถุประสงค์

เพิ่มเติม

ผู้บริจาค โดยระบวุตัถุประสงค์

เพิ่มเติม



ความแตกต่างรา่งฯ เงินบ ารงุฉบบั (กค. เห็นชอบ ๒๕ ส.ค. ๖๐) กับร่างฯ (กค.เห็นชอบ ๒๓ ม.ค. ๖๑)

ข้อ ๙ วรรคสาม การจา่ยเงนิบ ารงุในกรณดีงัตอ่ไปนี้ ให้เปน็ไปตามหลกัเกณฑฯ์

(๑) การปฏบิัตริาชการของหนว่ยบรกิารอื่น

(๒) การจา่ยคา่ตอบแทน/เงนิตอบแทนพเิศษ
ในงานตา่งๆ ดังนี้

(ก) การรกัษาพยาบาล
(ข) การสาธารณสขุ
(ค) การชนัสตูรพลกิศพ
(ง) งานอื่นฯ

(๓) ค่าบรกิารทางการแพทย์

(๔) ค่าจ้างลกูจา้งชัว่คราว/รายคาบ
(๕) ค่าจ้าง/คา่ตอบแทนพนกังานกระทรวงฯ

(๖) สมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีฯ

(๗) สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงฯ

(๘) ซ่อมแซม/ตอ่เตมิ/ปรบัปรงุอาคารทีพ่กั

(๙) ซื้อครภุณัฑ์/ทีด่ิน/สิง่กอ่สรา้ง/ยานพาหนะ

(๑๐) ช่วยเหลอืบคุคลกรทีไ่ดร้บั
ความเสยีหายจากการให้บรกิารฯ

(๑๑) จ่ายเพือ่สนับสนุนการศึกษาในวชิาชพีที่ขาดแคลน
ตามแผน อ.ก.พ. หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี

(๑๒) กฎหมายก าหนดให้จา่ยได้



ความแตกต่างรา่งฯ เงินบ ารงุฉบบั (กค. เห็นชอบ ๒๕ ส.ค. ๖๐) กับร่างฯ (กค.เห็นชอบ ๒๓ ม.ค. ๖๑)

ข้อ ๙ วรรคหา้
การจ่ายเงนิบ ารงุเพื่อด าเนนิการจากเงนิทีม่ผีู้บรจิาคหรือผู้มอบให ้โดยระบวุตัถปุระสงค์

หรือไมไ่ด้ระบวุตัถุประสงค์หรอืระบวุตัถปุระสงค์ไว้ไมช่ดัแจง้ รวมถงึเงนิผลประโยชน์ทีเ่กดิจากทรพัยส์นิ
ที่ได้รับจากผู้บรจิาคดงักลา่วใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบทีก่ระทรวงสาธารณสขุก าหนด โดยความเหน็ชอบ
ของกระทรวงการคลงั



ข้อ ๑๐ วรรคแรก
การก าหนด กรอบอัตรา
และ ค่าจ้าง

ลูกจ้างชัว่คราว
ลูกจ้างรายคาบ
พนักงานกระทรวงฯ

ต้องขอความเห็นชอบ
กระทรวงการคลงัก่อน

ข้อ ๑๐ วรรคสอง
การก าหนด อัตรา

ค่าตอบแทน/เงนิตอบแทนพเิศษ
(ม.๙ วรรคสาม (๒)

ค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์
(ม,๙ วรรคสาม (๕),(๗)

ต้องขอความเห็นชอบ
กระทรวงการคลงั และ
ส านักงบประมาณกอ่น

ความแตกต่างรา่งฯ เงินบ ารงุฉบบั (กค. เห็นชอบ ๒๕ ส.ค. ๖๐) กับร่างฯ (กค.เห็นชอบ ๒๓ ม.ค. ๖๑)


