ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ว่าด้วยการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ.
2558

๒

ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลังประกันสุขภาพตาบลบ้านร่อม
เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบ้านร่อม พ.ศ. 2558
****************************
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๑ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริ ห ารจั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม จึงมี
มติในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลบ้ านร่ อม จึ งขอประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพตาบลบ้านร่อม พ.ศ.
2558 โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศโดยเปิดเผย ณ สานักงานที่ทาการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลบ้านร่อม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบ้านร่อม

๓
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบ้านร่อม
ว่าด้วยการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕8
……………………………………….
ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นร่ อ ม ร่ ว มกั บ ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นทีข่ ึ้น เพื่อให้การบริหารและ
การใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการดาเนินงาน คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบ้านร่อม
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๑ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริ ห ารจั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๑๙
กุมภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ คณะกรรมการกองทุ นหลั ก ประกัน สุ ข ภาพองค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้ านร่อ ม
จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
บ้านร่อม ว่าด้วยการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕8”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ สานักงานกองทุน ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม หมู่ที่
2 ตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม รักษาการตามระเบียบนี้และให้มี
อานาจตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาดการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
“องค์การบริหารส่วนตาบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
“นายกองค์การบริหารส่วนตาบล” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านร่อม
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบ้านร่อม
“กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ” หมายความว่ า กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
ต าบลบ้ า นร่ อ ม เพื่ อ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลบ้านร่อม

๔
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งเพื่อทา
หน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการบริหารจัดการกองทุน
“คณะท างาน” หมายความว่ า คณะบุ ค คลที่ ค ณะกรรมการกองทุ น แต่ ง ตั้ ง เพื่ อ
ช่วยเหลือการดาเนินงานของกองทุน
“การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิง รุก ตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริม
สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรค ภายใต้ ค ณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การจั ด บริ ก าร
สาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชนและ
ของสภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนดเพิ่มเติม
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“หน่วยงานสาธารณสุข ” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุข
โดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สานักงานสาธารณสุขอาเภอ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง
แต่อาจดาเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน
สถาบันการศึกษา วัด เป็นต้น
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุขและ
หน่วยงานอื่นตามระเบียบนี้
“กลุ่ ม หรื อ องค์ ก รประชาชน” หมายความว่ า องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน
หรือภาคเอกชน ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นตั้งแต่ ๕
คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกันดาเนิน กิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากาไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ก็ได้
“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ภายใต้ระเบียบของกองทุน
“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้กับกลุ่มหรือองค์กรประชาชนยืมเป็นค่าใช้ จ่ายใน
การดาเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ภายใต้ระเบียบของกองทุน
“ทรัพย์ สิน ” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่มีลักษณะ
คงทนถาวรและมีอายุการใช้งานนานเกิน ๑ ปีขึ้นไป

๕
หมวดที่ 1
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบ้านร่อม
ข้อ ๗ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ของตาบลบ้าน
ร่อม โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือ แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ป่วย
เรื้ อ รั ง ในชุ ม ชนสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการแพทย์ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง สะดวกรวดเร็ ว มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
ข้อ 8 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถาน
บริการอื่น รวมทั้งสถานบริการทางเลือกในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต
ข้อ 9 เพื่อให้สนับสนุนให้กลุ่มประชาชน หรือองค์กรประชาชนในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
ข้อ 10 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข้อ 11 เพื่อให้การบริหารงานกองทุนมีประสิทธิภาพ
หมวด 2
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบ้านร่อม
ข้อ 13 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม

ประธานกรรมการ

(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ 2 คน

รองประธานกรรมการ

(3) สมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมที่สภามอบหมาย 2 คน กรรมการ
(4) ผู้แทน อสม. ที่คัดเลือกกันเอง 2 คน

กรรมการ

(5) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่

กรรมการ

(6) ผู้แทนหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านคัดเลือกกันเอง ไม่เกิน 5 คน

กรรมการ

(7) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
(8) ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าเรือและสาธารณสุขอาเภอ

กรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษา

ข้อ 14 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้ องถิ่นหรือพื้นที่มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. จั ด ท าข้ อ มุ ล และแผนด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หาสาธารณสุ ข
กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆในความรับผิดชอบสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ

๖
3. บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและ
จัดทาสรุปผลการดาเนินการหรืองบดุล เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อนาเสนอสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติและองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. รับผิดชอบการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทาบัฯญชีเงิน
ทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กาหนด
5. จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อดาเนินการตามความจาเป็น
ข้อ 15 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มี
วาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี
เมื่อคณะกรรมการอยู่ในตาแหน่งครบวาระ 2 ปี แล้ ว ยังมิได้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการใหม่ ให้ ค ณะกรรมการที่ ค รบวาระอยู่ ใ นต าแหน่ ง เพื่ อ ด าเนิ น การต่ อ ไปจนกว่ า
คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรณีกรรมการตามข้อ 13 (2) (3) (4) และ (6) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบ
วาระให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในตาแหน่งที่ว่าง ภายในเวลาสามสิบวัน และให้มีวาระการ
ดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง
กรณีประธานกรรมกา (นายกองค์การบริห ารส่วนตาบล) หมดวาระให้รอง
ประธานคนที่ 1 หรือคนที่ 2 ทาหน้าที่เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพแทน และหากปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบลมีการโอน (ย้าย) ให้ผ็ทาหน้าที่รักษาการปลัดทาหน้าที่แทนกรรมการและ
เลขานุการโดยตาแหน่ง
กรณี ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพตามข้ อ 13 (3)
ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอญัตติเข้าสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อคัดเลือกผู้แทน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ตาแหน่งที่ว่างลง
ข้อ 16 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ครบกาหนดวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
(4) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามมาตรา
47 ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
(5) พ้นจากตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามมาตรา 64 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
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(6) ต้องโทษจาคุกฐานกระทาความผิดในคดีอาญา ยกเว้นการกระทาความผิด
ลหุโทษหรือกระทาความผิดโดยประมาท
(7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(8) เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อ 13 (2) – (6)
(10) โดยคาสั่งสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ 17 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อย่างน้อย
ไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม
ข้อ 18 มติที่ประชุมให้ใช้เสียงข้างมาก เป็นเกณฑ์การลงมติให้กระทาโดยเปิดเผยหรือ
วิธีลับทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรณีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสียง ซึ่งถือเป็นผู้ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 19 ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพมีสิทธิเ ข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆก็ได้ แต่ไม่มีสิทิออกเสียงลงมติ
ข้อ 20 คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานทาหน้าที่ ตามบทบาทในคาสั่งแต่งตั้ง ซึ่งลง
นามโดยประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ แต่รับค่าตอบแทนการประชุม
ได้
ข้ อ 21 มี ก ารจั ด ท าบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น
หลักประกันสุขภาพให้เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบหนึ่งก็ได้ เพื่อเก็บรักษาไว้สาหรับใช้ในการอ้างอิง
ค้นคว้าโดยมอบให้ประธานกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ลงนามและรับผิดชอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ครบถ้วนของรายงานทุกครั้ง
ข้อ 22 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทุกครั้ง ให้ฝ่าย
เลขานุการถือเป็นวาะประจาที่จะต้องมีการรายงานบัญชีรับ – จ่าย และสถานกาณณ์การเงินของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ข้อ 23 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพได้รับค่าตอบแทนการ
ประชุม ครั้งละ 400 บาท และคณะอนุกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนการประชุม ครั้งละ 300 บาท
และคณะทางานได้รับค่าตอบแทนการประชุม ครั้งละ 200 บาท
หมวด 3
การบริหารงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ข้อ 24 เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพได้มาจาก
1. เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
2. เงินงบประมาณอุดหนุนสมทบตามสัดส่วนจากองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านร่อม
3. เงินบริจาคสมทบจากชุมชน/องค์กรชุมชนอื่นๆ
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4. รายได้และทรัพย์สินที่เกิดจากกิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ 25 ให้คณะกรรมการบริหาร กองทุนหลักประกันสุขภาพมอบหมายให้กรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็น ผู้รับผิดชอบในการรับเงิน
และนาส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภ่ยใรสามวันทาการ นับแต่วันที่ได้รับเงิน
ข้อ 26 ในการเก็บรักษาเงิน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เปิด
บัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าเรือ ประเภทบัญชีออม
ทรัพย์ ชื่อบัญชี “ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่”
ข้อ 27 วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังนี้
(1) จ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ
(2) จ่ายทางธนาคารหรือทางอื่นที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 28 การจ่ายเงินตามข้อ 27 ให้จ่ายในนามของสิทธิรับเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่
สามารถมารับเงินด้วยตนเอง จะมอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทาได้
ข้ อ 29 การจ่ า ยเงิ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพต้ อ งมี ห ลั ก ฐานการจ่ า ยที่ เ ป็ น
ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญรับเงิน หรือหลักฐานการนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน
หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นที่คณะกรรมการกาหนด เก็บไว้ ให้ตรวจสอบ พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผ็มีสิทธิรับเงินทุกครั้งเมื่อมีการจ่ายเงิน
ข้อ 30 อานาจการอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีดังนี้
(1) ในกรณี ที่ ว งเงิน ไม่ เกิ น 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้ว น) ให้ เป็ น
อ านาจของประธานกรรมการบริ ห ารกองทุ น หลั ก ประกั น สามารถอนุ มั ติ ไ ด้ โดยต้ อ งน าเข้ า แจ้ ง
คณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป
(2) ในกรณีที่วงเงินเกิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้อนุมัติโดย
มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ 31 การพิจารณางบประมาณสนับสนุนจากกองทุน หลักประกันสุขภาพ สามารถ
สนับสนุนกิจกรรมได้ 4 ลักษณะ
(1) การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์เพื่อ ให้สาหรับกลุ่มเป้าหมาย
5 กลุ่มหลัก ประกอบด้วยกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความ
เสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทั้งนี้ทุกกลุ่มต้องอยู่ในเขตพื้นที่
(2) สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ สาธารณสุข ที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น
เช่น โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นต้น
(3) การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
(4) การบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ ไม่เกินร้อยละสิบของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนในรอบปีงบประมาณนั้น เช่น ค่าอาหาร
ว่าง/กลางวัน เอกสารการประชุม ครุภัณฑ์สานักงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
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ในการประชุมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ่ายค่าตอบแทนผู้จัดทารายงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุม
ภายนอก ฯลฯ
ข้อ 32 การบันทึกบัญชีให้ใช้แนวทาง ดังต่อไปนี้
(1) ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ถือปฏิบัติ แต่ให้
แยกระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ออกจากระบบบัญชีปกติเป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก
(2) รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณ
(3) การเริ่ ม ระบบบั ญ ชี ใ ห้ เ ริ่ ม ณ วั น ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น จากกองทุ น หลั ก ประกั น
สุขภาพแห่งชาติ หรือได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
(4) ให้คณะกรรมการจัดทารายงานการรับเงิน – จ่ายเงินและเงินคงเหลื อ
ประจาเดือน ประจาไตรมาส และประจาปีงบประมาณ
ข้อ 33 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพนาเสนอรายงานการเงิน
ให่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ทุกไตรมาส ภายใน
สามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ 34 ขั้นตอนการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ส าหรับ
กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องทาบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายและติดตามผลการดาเนินงานโดยมี การรายงานผลการดาเนินงานเพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(1) การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ จะต้องมีบันทึกข้อตกลงอย่าง
ชัด เจนว่ ากองทุ น หลั ก ประกัน สุ ข ภาพได้ ตกลงความร่ ว มมื อกั บหน่ ว ยบริ การสาธารณสุ ขนั้ นในการ
จัดบริการตามชุดสิทธิ ประโยชน์อะไรบ้าง สาหรับกลุ่มเป้าหมายใด เป็นจานวนเท่าใด และงบประมาณ
สนับ สนุน ทั้งสิ้ นเท่าไร โดยหน่ วยบริการจะต้องมีหน้าที่ในการรายงานสรุปให้ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพได้ ทราบถึงผลการจัดบริการให้สาหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆด้วย (ตามแบบที่
กาหนดไว้)
(2) การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข จะต้องมีหนังสือ
หรือบันทึกที่เป็นทางการระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้ให้การสนับสนุน) กับหน่วยบริการ (ผู้รับ
การสนั บ สนุ น ) เพื่อ ให้ มี ห ลั ก ฐานว่า เป็ น การสนั บสนุ นกิ จกรรมอะไร และอย่ า งไรโดยประกอบกั บ
หลักฐานการรับ – จ่ายเงินตามระเบียบ (ตามแบบที่กาหนดไว้)
(3) การเสริมสร้างสุขภาพโดยประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ต้องทาบั น ทึกข้อตกลงอย่างเป็นกิจจะลั กษณะระหว่างกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ (ผู้ ให้ การ
สนับ สนุ น) กับ องค์กรชุมชน (ผู้ รับการสนับสนุน) นั้นๆ ว่าสนับสนุนในเรื่องอะไร จานวนเท่าไหร่ มี
เงื่อนไขอย่างไร และต้องเป็นหน้าที่ของผู้ขอรับการดาเนินการเสร็จสิ้น (ตามแบบที่กาหนดไว้)
(4) การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพและอื่นๆ ต้อง
มีการบันทึกค่าใช้จ่ายประจาและในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุน การพัฒนากาลังคน
กองทุนหลักประกันสุขภาพต้องมีแผนงานโครงการที่ชัดเจนในการสนับสนุนกิจกรรม และมีการบันทึ ก
เป็นลายลักษณ์อักษรถึงมติการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(ตามแบบที่กาหนดไว้)

๑๐
ข้อ 35 การใดที่ไม่ได้กาหนดในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน หลั กประกั น สุ ขภาพ ทั้ งนี้ ต้ องไม่ขั ดหรื อแย้ งกับ กลั กเกณฑ์ที่ ส านั กงานหลั กประกั นสุ ข ภาพ
แห่งชาติกาหนด
ข้อ 36 ประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบ้านร่อม

๑๑
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
............................................................................................................
ด้วยเป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการ
ดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นการบริหารงาน
ด้านงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นบรรทัดฐานในการดาเนินการตามนโยบายของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อาศัยอานาจของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่กองทุนสุขภาพชุมชน จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ “ผู้รับการสนับสนุน” หมายความว่า
(1) หน่วยบริการสาธารณสุขระดับตาบล อาเภอ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ โรงพยาบาล ที่ประชาชนในตาบลมีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ตามประกาศของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(2) หน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น หรือสถานบริการทางเลือกที่ครธกรรม
การกองทุนอนุมัติให้ประชาชาชนในเขตรับผิดชอบเข้ารับบริการได้ (ตามประกาศสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการจ่ายเงินกองทุนสุขภาพชุมชน ข้อ 7 (2) )
(3) กลุ่มประชาชนหรือองค์กรของประชาชนในเขตพื้นที่กองทุนสุขภาพชุมชน
โดยจดทะเบียน กลุ่มประชาชน องค์กรกับกองทุนสุขภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 2 บุคคลที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพ
ชุมชน
(1) ประธานในพิธีเปิด ปิการฝึกอบรม และผู้ติดตาม
(2) เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ / กลุ่มประชาชน / องค์กรที่ได้รับงบประมาณจาก
กองทุนในการจัดการฝึกอบรม หรือเข้ารับการอบรม
(3) วิทยากร
(4) แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
(5) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล
ข้อ 3 การจ่ายค่าตอบแทน หมายความว่า
(1) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ อสม. และผู้ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายในเขตพื้นที่
(2) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของหน่วยบริการที่
ออกปฏิบัติงานภายในเขตพื้นที่ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบเงินบารุงของหน่วยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
(3) การนับระยะเวลา 1 วัน หมายความว่า การออกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8
ชั่วโมงต่อวัน ในการออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่หากเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนแล้วห้ามเบิกค่าใช้จ่าย
พาหนะในการเดินทางไปราชการ
ข้อ 4 กิจกรรมและค่าใช้จ่ายใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการก่อนการ
จัดตั้งกองทุนหรืออยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยบริการสาธารณสุขให้
หน่วยงานนั้นๆรับผิดชอบดาเนินกิจกรรมและค่าใช้จ่ายนั้น

๑๒
ข้อ 5 การจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดทาโครงการส่วนเป็นบุคคลทั่วไป / กลุ่มประชาชน /
องค์กร / ประชาชน / หน่วยบริการ
วงเงินไม่เกิน
60,000 บาท
จ่ายงวดเดียวหลังทาสัญญาภายใน 10 วัน
วงเงินเกิน
60,000 บาท
งวดที่ 1 จ่ายหลังทาสัญญา 50%
งวดที่ 2 จ่ายหลังส่งผลงาน
ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กาหนดเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่กาหนด
...................................................................................

๑๓
บัญชีค่าใช้จ่ายและอัตราตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายในโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบ้านร่อม
ลาดับที่

รายการ

จานวนเงินที่สามารถเบิกได้
สถานที่ราชการ
สถานที่เอกชน
ไม่เกิน 500 บาท
ไม่เกิน 800 บาท
ไม่เกิน 300 บาท
ไม่เกิน 600 บาท
ไม่เกิน 35 บาท/คน/ ไม่เกิน 50 บาท/คน/
ครึ่งวัน
ครึ่งวัน
240 บาท/คน/วัน

หมายเหตุ

1.
2.
3.

ค่าอาหารครบทุกมื้อ
ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

4.
5.

ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ค่าเช่าที่พักให้พักรวมกันตั้งแต่ 2
ไม่เกิน 750 บาท/คน/วัน
คน/ห้อง
กรณีมีความจาเป็น หรือไม่เหมาะสม
ไม่เกิน 1,200 บาท/คน/วัน
ที่จะพัก 2 คนต่อหนึ่งห้อง
กรณีไม่ตัดที่พักให้เบิกจ่ายแก่ผู้
ไม่เกิน 500 บาท/คน/วัน
ฝึกอบรมได้
ค่าเอกสารฝึกอบรม
เบิกจ่ายจริงตามความจาเป็น
ค่าเลี้ยงรับรองคณะตรวจติดตามและ
เบิกจ่ายได้ตามจริง
ดูงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าพาหนะ
4 บาท/กิโลเมตร
เหมาจ่าย
ค่าตอบแทนในการออกปฏิบัติหน้าที่
ผู้ป่วย ≥4
40 บาท/ผู้ป่วย 1 คน และไม่เกิน 150 บาท/คน/
(หากเบิกค่าพาหนะแล้วไม่สามารถ
คน/วัน
วัน
เบิกค่าตอบแทนได้)
ค่าตอบแทนการประชุม
ประชุมจานวน
400 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการ
4 ครัง้ /ปี
ค่าตอบแทนการประชุม
300 บาท/คน/ครั้ง
คณะอนุกรรมการ
ค่าตอบแทนการประชุมคณะทางาน
200 บาท/คน/ครั้ง

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

