- ร่าง ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
ตาบลบ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
*************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ ร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้
จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นขึ้น เพื่อเข้าร่วมดาเนินการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการฟื้นฟูสุขภาพในพื้นที่ และเพื่อให้การบริหาร และการใช้จ่าย
งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการดาเนินงาน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านไร่ จึงออกระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง
จังหวัดสุโขทัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านไร่ ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 กองทุนฯ หมายถึง ระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
ข้อ 4 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 5 ที่ตั้งสานักงานกองทุนฯ ตามข้อ 1 อยู่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ข้อ 6 ในระเบียบนี้มีนิยามศัพท์ของคาที่ใช้อย่างสาคัญ ดังนี้
“คณะกรรมการ ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การ
บริหารส่วนตาบลตาบลบ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
“สมาชิกกองทุน ” หมายความว่า สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาด
ไทย หน่วยบริการประกอบโรคศิลป ะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติกาหนดเพิ่มเติม
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้
เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สานักงานสาธารณสุขอาเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วน
สาธารณสุข เป็นต้น
“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่อาจ
ดาเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด
เป็นต้น
“กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน ที่มี
การรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่นตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกัน
ดาเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกาไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้

๒
หมวดที่ 1
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
ข้อ 7 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริม การจัดบริการ สาธารณสุข ของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ
หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดาเนิน
กิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่
ข้อ 8 เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ที่มีความเสี่ยง
และกลุ่ม ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการ สาธารณสุข ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มากขึ้น
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
หมวดที่ 2
สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ข้อ 9 สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีภูมิลาเนาหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการลงทะเบียนราษฎร์ในตาบล
บ้านไร่หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลบ้านไร่
(2) เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
หมวดที่ 3
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ข้อ 10 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย
ผู้อานวยการโรงพยาบาล
เป็นที่ปรึกษา
สาธารณสุขอาเภอ
เป็นที่ปรึกษา
1. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธานกรรมการ
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จานวน ๒ คน เป็นรองประธานกรรมการ
๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่สภามอบหมาย จานวน 2 คน เป็นกรรมการ
๔. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่
เป็นกรรมการ
๕. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่คัดเลือกกันเอง จานวน ๒ คน เป็นกรรมการ
๖. ผู้แทนหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านคัดเลือกกันเอง จานวนไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ
๗. ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วย
รับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่ จานวน ๑ คน (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
๘. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ
9. หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓
ข้อ

11 คณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุน เป็นผู้เสนอและดาเนินการแผนงานหรือโครงการ
หรือกิจกรรม ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมนั้น
2. ออกระเบียบที่จาเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน
ของอนุกรรมการหรือคณะทางานหรือผู้ดาเนินงาน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และไม่เกินกว่าอัตราหรือ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
3. ควบคุมและกากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทาบัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
4. กากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่ม หรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
5. สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน
ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
6. ให้คาแนะนาในการจัดทาข้อมูลและแผนดาเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขของ
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงิน
คงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้สานักงานสาขาจังหวัด สานักงานเขต สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อดาเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจาเป็น และ
ให้อนุกรรมการหรือคณะทางานที่ได้รับแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการ
ดาเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน
ข้อ 12 ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคัดเลือก มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
4 ปี
เมื่อกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในตาแหน่งครบวาระ
4 ปี แล้ว ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ให้กรรมการที่ครบวาระนั้น อยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ต้องไม่
เกินหกสิบวัน
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการดาเนินการคัดเลือก
กรรมการประเภทเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวารที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการ มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ ทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุมได้ตามลาดับ แต่กรณีที่ประธานกรรมการ ไม่มีหรือพ้นจากตาแหน่ง ให้ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน
ข้อ 13 กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ 10 นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว ให้
พ้นจากตาแหน่งในกรณีต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ย้ายไปดารงตาแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
(4) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย

๔
(6) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
หมวดที่ 4
ที่มาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ข้อ 14 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ มีที่มาดังนี้
1. เงิน ที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด (เป็นเงิน 45 บาทต่อประชาชน
ในพื้นที่หนึ่งคน)
2. เงิน สมทบจากเงิน อุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตาบล (องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านไร่ เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับ
จัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
3. เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น
4. รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ 15 การรับเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ให้รับใน ๕ ลักษณะ ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็ค
(๓) ตั๋วแลกเงิน
(๔) ธนาณัติ
(๕) การรับเงินโดยการโอนผ่านทางธนาคาร
โดยออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบที่สานักงานหลักประกัน
สุขภาพกาหนด ให้แก่ผู้ชาระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด โดยให้ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคาร
เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ
ข้อ ๑6 การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เป็นไปเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ใน 5 ลักษณะ ดังนี้
(๑) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ
หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๒) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ได้ดาเนินงานตาม
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ และ
กรณีมีความจาเป็นต้องซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการ
วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบารุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่น ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ
(๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ

๕
พัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่
ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
กาหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่และปีงบประมาณนั้น
(๔) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น
และในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน
20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และ
ครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบารุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
(๕) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่าย
เงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจาเป็น
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้
ข้อ 17 การกากับดูแลให้หน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในการเก็บรักษาและใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์
(1) กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้รับเงิน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เก็บรักษาและใช้จ่ายเงินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการดังนี้
(1.1) ถ้าจานวนเงินตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติเป็น
เงินเกินกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้เปิดบัญชีเงินฝากเป็นการเฉพาะแยกออกจากบัญชีทั่วไป หรือใช้
บัญชีทั่วไปของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในนามของหน่วยงาน
นั้นๆ
(1.2) ให้หัวหน้าหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินในบัญชีตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กาหนดไว้ในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กาหนด
(1.3) กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีวงเงินไม่เกิน
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กระทาโดยวิธีการตกลงราคาโดยอนุโลม โดยถือราคากลางของทางราชการ
เว้นแต่ กรณีมีความจาเป็นให้ใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
(1.4) กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยอนุโลม
(1.5) หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เก็บ
หลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้ เพื่อการตรวจสอบ
(1.6) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
กรณีที่มีเงินเหลือจากการดาเนินงาน ให้นาเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(2) กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเงินตาม
รายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กาหนดไว้ในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
แต่สาหรับรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราและเงื่อนไขการดาเนินการ ดังนี้
(2.1) ค่าตอบแทน คณะทางานหรือบุคคลภายนอก ที่ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน หากเป็นการปฏิบัติงานที่มีความจาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าที่กาหนดในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน

๖
(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในอัตราตาม
ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนตาม ( 2.1) ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ย
เลี้ยงตาม (2.2)
(2.3) การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบ
ของทางราชการหรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
(2.4) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตาม
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน
รับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
กรณีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีการจัดหาวัสดุที่มีลักษณะคล้ายครุภัณฑ์ ที่มีวงเงิน
ไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินไว้กับรายงานการจ่ายเงิน
ดังกล่าวด้วย
กรณีที่มีเงินเหลือจากการดาเนินงาน ให้นาเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ 18 วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ดังนี้
(๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
(๒) จ่ายทางธนาคารหรือทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
(๓) กรณีมีความจาเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดย
ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ทาการเบิกจ่าย หรือออกเช็คสั่งจ่ายในนามของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสั่ง” “หรือผู้ถือ” ออก และจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินใน
วันเดียวกัน หรือภายในวันทาการถัดไป
ในการจ่ายเงินดังกล่าวกองทุนฯ ต้องจ่ายให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
โครงการที่มีการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว สาหรับรายจ่ายในประเภทที่ ๔ อาจจ่ายเป็นรายโครงการหรือเป็น
การจ่ายตามกิจกรรม เช่น การจัดประชุมกรรมการ การเดินทางไปประชุม สัมมนา แต่ทั้งนี้อย่างน้อยต้องมีกาหนด
เป็นแผนงานไว้เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติก่อนมีการดาเนินงาน
หมวดที่ 5
การประชุม
ข้อ 19 คณะกรรมการ จะต้องจัดให้มีการประชุมเป็นประจาอย่างน้อย ทุก ๑ – ๓ เดือน เพื่อ
ทราบความก้าวหน้า ตรวจสอบการดาเนินงาน ปรึกษาหารือ หาแนวทางในการปฏิบัติต่อไป มติของที่ประชุมให้ใช้
คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุม
ข้อ 20 เมื่อการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครบในรอบ 1 ปี ให้มีการประชุมใหญ่
เพื่อสรุปผลและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนฯ ในปีที่ผ่านมา โดยให้มีวาระการประชุมตามแนวทาง ดังนี้
(1) ผลการดาเนินงานของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพฯ
(2) รับรองงบดุล งบกาไรขาดทุน
(3) แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ระเบียบ ข้อบังคับกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพฯ (ถ้ามี)
(4) การคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ กรณีครบวาระ 4 ปี
(5) แผนการดาเนินงานในปีต่อไปของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพฯ
(6) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
มติของที่ประชุมใหญ่ให้ใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด

๗
ข้อ 21 อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางาน
(๑) ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ครั้งละ 200 บาทต่อคน เดือน
หนึ่งไม่เกิน 800 บาท ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับอนุกรรมการ ครั้งละ 150 บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน
600 บาท และสาหรับคณะทางาน ครั้งละ 100 บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 400 บาท
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางสาหรับ
กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทางาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา
(ชั่วคราว) ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
(๓) วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตาม (๑) และ (๒) เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อการบริหาร
หรือพัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในปีงบประมาณนั้น
หมวดที่ 6
บทเฉพาะกาล
ข้อ 22 การจัดซื้อจัดจ้างใดๆ ก็ตามให้ถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓ - ๕) พ.ศ.
๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ โดยอนุโลม
ข้อ 23 แนวการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทาบัญชีและรายงาน ให้ถือปฏิบัติ
ตาม เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องหลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน
การจัดทาบัญชีและรายงาน
ข้อ
24 ให้ใช้สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ เป็นสานักงานชั่วคราวก่อน จนกว่าจะหา
สถานที่ทาการได้
ข้อ 25 ระเบียบนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับการดาเนินงานของกองทุนฯ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ไพรัช เทียนบุตร
(นายไพรัช เทียนบุตร)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่

