
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

พ.ศ. ๒๕๕8
***************************************

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยรวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(สปสช.) ไดจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีข้ึน  เพ่ือใหการบริหารและการใชจาย
งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเปนไปดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงคตลอดจนมีระบบรองรับการดําเนินงาน

อาศัยอํานาจตามความในขอ 11 (2) แหงประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ เพ่ือสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 2557 จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
พ.ศ.255๗”

ขอ 2 ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย พ.ศ. 255๔
ขอ 4 สํานักงานกองทุน ตั้งอยู ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ขอ 5 ในระเบียบนี้

“องคการบริหารสวนตําบล” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
“กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความวา กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน

ตําบลทะเมนชัย
“คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งเพ่ือทําหนาท่ี

ตรวจสอบกลั่นกรองโครงการท่ีเสนอขอรับเงินจากกองทุน ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนรวมท้ัง
ใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืนๆในการบริหารจัดการกองทุน

“คณะทํางาน” หมายความวา คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งเพ่ือชวยเหลือการดําเนินงาน
ของกองทุน

“การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความวา การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค ฟนฟู
สมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามประกาศคณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรค ภายใตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่องการจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพนระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2557



-2-

“สถานบริการ” หมายความวา สถานสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชนและของสภากาชาติไทย หนวย
บริการประกอบโรคศิลปะสาขาตางๆและสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติกําหนดเพ่ิมเติม

“หนวยบริการ” หมายความวา สถานบริการท่ีไดข้ึนทะเบียนไวตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.2545

“หนวยงานสาธารณสุข”หมายความวา หนวยงานท่ีมีภารกิจดานสาธารณสุขโดยตรง แตมิไดเปนสถาน
บริการหรือหนวยบริการเชนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สวนสาธารณสุข เปน
ตน

“หนวยงานอ่ืน” หมายความวา หนวยงานท่ีมิไดมีภารกิจดานสาธารณสุขโดยตรงแตอาจดําเนินกิจการ
สงเสริมสุขภาพหรือการปองกันโรคไดในขอบเขตหนึ่งเชนโรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด เปนตน

“หนวยงาน” หมายความวา หนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุขและหนวยงานอ่ืนตาม
ระเบียบนี้

“กลุมหรือองคกรประชาชน” หมายความวาองคกรชุมชน องคกรเอกชนหรือภาคเอกชน ท่ีมีการรวมตัว
เปนกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตั้งแต 5 คนข้ึนไป ซึ่งเปนการรวมตัวกันดําเนิน
กิจกรรมโดยมีวัตถุประสงคไมแสวงหากําไร ท้ังนี้จะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ได

ขอ 6 ใหประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

หมวดท่ี 1
วัตถุประสงคของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
***********************************

ขอ 7 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการของหนวยบริการสาธารณสุขของหนวยบริการหรือ
สถานบริการ หรือหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีโดยเนนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต เพ่ือใหกลุมแม
และเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ กลุมผูประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง และกลุมท่ีปวยเปนโรคเรื้อรังท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ

ขอ 8 เพ่ือสนับสนุนใหกลุมหรือองคกรประชาชนหรือหนวยงานอ่ืน ในพ้ืนท่ีไดดําเนินงานตามแผนงาน
หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพการปองกันโรคใหแกสมาชิก หรือประชาชนในพ้ืนท่ี และ
กรณีท่ีจําเปนตองจัดซื้อวัสดุท่ีมีลักษณะเปนครุภัณฑใหสนับสนุนไดไมเกินวงเงิน 5,000 บาทตอโครงการ วัสดุท่ี
มีลักษณะเปนครุภัณฑท่ีจัดหาไดใหอยูในความดูแลและบํารุงรักษาของกลุมหรือองคกรประชาชนหรือหนวยงาน
อ่ืนท่ีไดรับการสนับสนุนนั้นๆ

ขอ 9 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกิจการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ และ
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนยเด็ก หรือศูนยชื่ออ่ืน ท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและ
ดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ หรือศูนยชื่ออ่ืนท่ีดําเนิน
กิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการในชุมชนตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน
กําหนดเปนเงินไมนอยกวารอยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแตละปงบประมาณนั้น
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ขอ 10 เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัยใหมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ตองไมเกินรอยละ 15 ของคาใชจายท้ังหมดของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในรอบปงบประมาณนั้น และในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชจายเพ่ือซื้อครุภัณฑท่ีเก่ียวของโดยตรง
ครุภัณฑนั้นจะตองมีราคาไมเกิน 20,000 บาทตอหนวย โดยการจัดซื้อ จัดจางใหใชระเบียบขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยอนุโลมและครุภัณฑท่ีจัดหาไดใหอยูในความดูแลและบํารุงรักษาขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย

ขอ 11 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี ใหคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พิจารณา
อนุมัติจายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณสุขไดตามความ
จําเปน เหมาะสม และทันตอสถานการณ

หมวดท่ี 2
สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

***************************************

ขอ 12 สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

(1) มีภูมิลําเนาและมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือข้ึน
ทะเบียนในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

(2) เปนผูพรอมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน
หรือพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

หมวดท่ี 3
คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ

******************************************

ขอ 13 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน ประกอบดวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปลายมาศ เปนท่ีปรึกษา
สาธารณสุขอําเภอลําปลายมาศ เปนท่ีปรึกษา
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนประธานกรรมการ
(2) ผูทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี จํานวน 2 คน เปนรองประธานกรรมการ
(3) สมาชิกสภา อบต. ท่ีสภามอบหมาย  จํานวน 2 คน เปนกรรมการ
(4) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย เปนกรรมการ
(5) อสม. ในตําบลทะเมนชัยท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน เปนกรรมการ
(6) ผูแทนหมูบานหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมูบานเลือกกันเอง จํานวน ไมเกิน 5 คน เปน

กรรมการ
(7) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล

มอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ



-4-

(8) ผูอํานวยการหรือหัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหรือสวนสาธารณสุข หรือ
เจาหนาท่ีอ่ืนท่ีนายก อบต. มอบหมาย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอ 14 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(1) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน

กรณีกรรมการผูใดในคณะกรรมการกองทุน เปนผูเสนอและดําเนินงานแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม ให
กรรมการผูนั้นมีสิทธิ์ชี้แจงตอท่ีประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมนั้น

(2) ออกระเบียบท่ีจําเปนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบวาดวย
คาตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะทํางานท้ังนี้ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้และไมเกินอัตราหรือ
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด

(3) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงินหรือ
ทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ให เปนไปตามหลักเกณฑ ท่ี
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด

(4) กํากับดูแลหนวยงาน หรือกลุมองคกรผู ท่ีไดรับงบประมาณ ใหเปนไปตามแผนงาน
โครงการท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกําหนด

(5) สนับสนุนใหประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ ในพ้ืนท่ีสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขท้ังท่ี
บานในชุมชน หรือหนวยบริการไดอยางท่ัวถึง

(6) ใหคําแนะนําเก่ียวกับการจัดทําขอมูล และแผนงานท่ีเก่ียวของกับปญหาสาธารณสุขของ
กลุมเปาหมาย หนวยบริการตางๆท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(7) พิจารณาใหความเห็นชอบจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงินและเงินคงเหลือ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณใหสํานักงานสาขาจังหวัด สํานักงานเขต สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสํานักงานตรวจเงินแผนดินภายในเดือนธันวาคมของทุกป

(8) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานท่ีเก่ียวของไดตามความจําเปนและ
ใหคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานไดรับคาตอบแทนการประชุมหรือคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินงาน
ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน

ท้ังนี้ หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนดตาม (2) (3) และ (4) ให
เปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

ขอ 15 ใหกรรมการในคณะกรรมการกองทุนท่ีมาจากการคัดเลือก มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป
เม่ือกรรมการในวรรคหนึ่งอยูในตําแหนงครบวาระ 4 ปแลว ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการข้ึน

ใหมใหกรรมการท่ีครบวาระนั้น อยูในตําแหนงตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมเขามารับหนาท่ี
ท้ังนี้ตองไมเกินหกสิบวัน ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่ง พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหมาการดําเนินการ
คัดเลือกคณะกรรมการประเภทเดียวกัน และใหผูท่ีไดรับการคัดเลือกอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลือของ
คณะกรรมการซึ่งตนแทน

ในกรณีท่ีประธานกรรมการตามขอ 13 วรรคหนึ่ง (1) มี แตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรอง
ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมไดตามลําดับ แตกรณีท่ีประธานกรรมการตามขอ 12
วรรคหนึ่ง (1) ไมมีหรือพนจากตําแหนง ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลท่ีปฏิบัติหนาท่ีนายก อบต. นั้นปฏิบัติ
หนาท่ีเปนประธานกรรมการแทน
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ขอ 16 กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกตามขอ 13 วรรคหนึ่ง (2) (4) (5) (6) และ (7) นอกจากการ
พนตําแหนงตามวาระแลวใหพนจากตําแหนง ในกรณีดังตอไปนี้

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ยายไปดํารงตําแหนงหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีอ่ืน
(4) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ 17 ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยางนอยสามเดือนตอครั้ง

การประชุมตองมีคณะกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยูจึงจะ
เปนองคประชุม การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเพ่ือเปนการชี้ขาด

ขอ 18 ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพมีสิทธิเขารวมประชุมและมี
สิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ

ขอ 19 คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานทําหนาท่ีตามบทบาทในคําสั่งแตงตั้ง ซึ่งลงนามโดยประธาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ แตรับเบี้ยประชุมได

ขอ 20 มีการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพใหทํา
เปนลายลักษณอักษรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได เพ่ือเก็บรักษาไวสําหรับใชในการอางอิง คนควา โดยมอบให
ประธานกรรมการ และเลขานุการ รับผิดชอบความถูกตอง และความสมบูรณครบถวนของรายงานทุกครั้ง

ขอ 21 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทุกครั้ง ใหฝายเลขานุการถือ
เปนวาระประจําท่ีจะตองมีการรายงานบัญชีรับ-จาย และสถานการณเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

หมวดท่ี 4
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางานหรือผูดําเนินงาน

**************************************************

ขอ 22 อัตราคาใชจายในการเดินทาง คาตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานกําหนด
ดังนี้

(1) คาตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการหรือท่ีปรึกษา ไมเกินครั้งละ 400 บาทตอคน
เดือนหนึ่งไมเกิน 800 บาท คาตอบแทนในการประชุมสําหรับอนุกรรมการหรือท่ีปรึกษา ไมเกินครั้งละ
300 บาทตอคน เดือนหนึ่งไมเกิน 600 บาท และสําหรับคณะทํางาน ครั้งละไมเกิน 200 บาทตอคน เดือน
หนึ่งไมเกิน 400 บาท

(2) คาใชจายในการเดินทาง ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก และคาพาหนะเดินทางสําหรับ
กรรมการ ท่ีปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทํางาน และเจาหนาท่ีของหนวยงานรัฐ รวมท้ังพนักงานจางเหมา
(ชั่วคราว) ของกองทุน ใหเบิกจายไดในอัตราไมเกินระเบียบทางราชการโดยอนุโลม
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(3) วงเงินคาใชจายและตอบแทนตาม (1) และ (2) เม่ือรวมกับคาใชจายอ่ืนเพ่ือการบริหาร
หรือพัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตองไมเกินรอยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในปงบประมาณนั้น

หมวดท่ี 5
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
*********************************************

ขอ 23 เงินหรือทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย
(1) เงินท่ีไดรับการจัดสรรแตละปจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในสวนของการสราง

เสริมสุขภาพและปองกันโรค ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกําหนด
(2) เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีไดรับจากองคการบริหารสวนตําบลหรือ

เทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
(3) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอ่ืน
(4) รายไดอ่ืนๆ หรือทรัพยสินท่ีไดรับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ขอ 24 บรรดาเงินรายรับเขากองทุนหลักประกันสุขภาพใหนําสงเขาบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
หรือบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ ท่ีเปดบัญชี โดยแยกเปนบัญชีเฉพาะกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย โดยใชชื่อบัญชีวา “กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย” แยกจากบัญชีขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ท้ังนี้ บัญชีเงินฝากซื่อ
คณะกรรมการกองทุน ไดเปดไวแลวกอนหนาประกาศนี้ ใชบังคับ ใหถือวาเปนบัญชีเงินฝากตามประกาศ

ขอ 25 การรับเงินเขากองทุนหลักประกันสุขภาพใหรับเปน เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติก็ได
และใหออกใบเสร็จรับเงิน ในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบท่ีสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพกําหนด ใหแกผูชําระเงินทุกครั้ง เวนแตการรับเงินท่ีไดรับจัดสรรแตละปจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด โดยใหใชหลักฐานการโอนเงินผานทางธนาคารเปน
หลักฐานอางอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ

ขอ 26 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามวัตถุประสงคของ
กองทุน ท้ังนี้ ภายใตแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ

ขอ 27 วิธีการจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหจายได ดังนี้
1. จายเปนเช็คขีดครอมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
2. จายทางธนาคารหรือทางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด
3. กรณีท่ีมีความจําเปนตองจายเปนเงินสด ใหจายไดไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาท) โดยให

พนักงานสวนตําบลท่ีนายก อบต. มอบหมายเปนผูทําการเบิกจาย  หรือออกเช็คสั่งจายในนามของพนักงานสวน
ทองถ่ินท่ีไดรับมอบหมาย โดยขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง” “หรือผูถือ” ออก และจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินในวัน
เดียวกัน หรือภายในวันถัดไป
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ขอ 28 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล คนใดคนหนึ่ง ลงนาม
รวมกับพนักงานสวนตําบลคนใดคนหนึ่ง ท่ีนายกมอบหมายไวจํานวน 2 คน รวมเปนผูลงนาม 2 คน
เปนผูเบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน

ขอ 29 การจายเงินใหผูมีสิทธิรับเงินท่ีเปนกลุม หรือองคกรประชาชน ใหผูแทนไดรับมอบหมายจาก
กลุมหรือองคกรประชาชน ไมนอยกวา 2 คนข้ึนไปเปนผูรับเงิน

ขอ 30 การจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตองมีหลักฐานการจายเงินเปนใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญ
รับเงินตามแบบท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากท่ี
ธนาคารของผูมีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด เพ่ือเก็บไวให
ตรวจสอบ

ขอ 31 การจัดทําบัญชแีละรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(1) การบันทึกบัญชี ใหบันทึกตามระบบบัญชีขององคการบริหารสวนตําบล แตใหแยกระบบ

บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพออกจากบัญชีปกติอีกชุดหนึ่งตางหาก
(2) รอบระยะเวลาบัญชี ใหถือตามปงบประมาณและการเริ่มระบบบัญชีใหเริ่ม ณ วันท่ีไดรับ

เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือไดรับเงินจากองคการบริหารสวนตําบล
(3) ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายรับและเงินคงเหลือ

ประจําเดือน ดวยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ หรือระบบอ่ืน และจัดสงสรุปผลการดําเนินงานรายงานการรับ
จายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแลว ให
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาเขต ทุกไตรมาส โดยใหจัดสงภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส
ตามรูปแบบท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด

หมวดท่ี 6
การติดตามประเมินผล

*******************************

ขอ 32 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จะประสบความสําเร็จหรือสามารถเผยแพรผลงานตอ
ประชาชน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตองมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของตนเองอยางตอเนื่องและมี
องคกรภายนอกมาประเมิน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึงกําหนดแนวทางการประเมินผล 2 รูปแบบ
ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนประเมินจากหนวยงานตางๆ ท้ังในระดับประเทศ ระดับเขตและระดับอําเภอ จะ
ไดยึดรูปแบบการประเมินไวเปนข้ันพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนใหมี
ประสิทธิภาพตอไป ดังนี้

(1) แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน เปนการประเมินกระบวนการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการเพ่ือใหกองทุนประเมินตนเอง และผูเก่ียวของประเมินกองทุน ซึ่งจะชวย
ตรวจสอบการดําเนินงานวามีความครบถวน ถูกตอง และควรจะพัฒนางานดานใดบาง
โดยกําหนดเกณฑการประเมินไว 3 หมวดคือ การบริหารจัดการกองทุน การมีสวนรวม
และการสรางนวัตกรรม
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(2) แบบประเมินความพึงพอใจ และการรับรูขอมูลขาวสารประชาชน การประเมินโดยใชแบบ
ประเมินนี้ จุดประสงคเพ่ือประเมินความพึงพอใจและการรับรูของประชาชนตอการดําเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ควรดําเนินการสํารวจ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และนําขอมูลการสํารวจมาสรางการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดการสุขภาพโดย
ชุมชน เพ่ือใหเกิดความยั่งยนื ตอไป

ประกาศ ณ วันท่ี 26 เดือน  มิถุนายน     พ.ศ. ๒๕๕8

( ลงชื่อ ) ทองอยู  อินทรกําแหง .
( นายทองอยู  อินทรกําแหง )

ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย



ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือพืน้ที่องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

เรื่อง  ประกาศใชระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย พ.ศ.2557

……………………………………………………..
อาศัยอํานาจตามความในขอ 11(2) แหงประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เรื่องกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงาน และบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 และมติคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ครั้งท่ี
2/2558 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยจึงขอประกาศใชระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย พ.ศ.2557 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม 2557

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 26 เดือนมิถุนายน   พ.ศ.2558

ทองอยู อินทรกําแหง
(นายทองอยู  อินทรกําแหง)

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย


