๑

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
พ.ศ. ๒๕๕7
.......................................................
ตามที่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเชี ย งแรง ร่ ว มกั บ ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
(สปสช.) ได้จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น เมื่อปี ๒๕๕๑ เพื่อให้การบริหารจัดการ
และการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มี
ประสิ ทธิ ภ าพและบรรลุ ผ ลตามวัต ถุ ป ระสงค์ ตลอดจนมี ระบบรองรั บการด าเนิน งาน คณะกรรมการกองทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง และเพื่อให้มีความสอดคล้องตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น
จึงสมควรแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงแรงให้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเชียงแรง ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
“การจัดการบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสานักงานกาหนด
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาด
ไทย หน่วยบริการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติกาหนดเพิ่มเติม

๒
“หน่วยบริการ” หมายความว่าสถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่
มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สานักงานสาธารณสุขอาเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วน
สาธารณสุขเป็นต้น
“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่ มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรงแต่อาจ
ดาเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการปูองกัน โรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน ศพด. สถาบันการศึกษา
วัด
“กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน ที่มี
การรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่น ตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกัน
ดาเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกาไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๕ ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรงรักษาการให้เป็นไปตาม ระเบียบนี้
ข้อ ๖ ที่ตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง ตาบลเชียงแรง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐ โทรศัพท์
๐-๕๔๘๘-๐๑๑๑
หมวดที่ ๑
วัตถุประสงค์ของระบบหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
ข้อ ๗ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น
หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิตเพื่อให้ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ปุวยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ ตาบลเชียงแรง สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๘ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดาเนินงานตาม
แผนงาน หรือโครงการ หรื อกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่
และกรณีมีความจาเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อ
โครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบารุงรัก ษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน
หรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการสนับสนุนนั้น ๆ
ข้อ ๙ เพื่อ สนั บ สนุ น และส่ งเสริม กิจ กรรมการสร้า งเสริ มสุ ข ภาพ การปู องกัน โรค การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่
ดาเนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพชีวิ ต ผู้ สู ง อายุแ ละคนพิ ก ารในชุ ม ชน ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
ส านั ก งานก าหนด เป็ น เงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๑๕ ของเงิ น รายรั บ ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ
ข้อ ๑๐ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
แต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีค วามจาเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้น

๓
จะต้องมีราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น
โดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบารุงรักษาขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
ข้อ ๑๑ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คระกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่าย
เงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจาเป็น
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์
หมวดที่ ๒
สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
ข้อ ๑๒ สมาชิกกองทุนฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
( ๑ ) มีภูมิลาเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรในองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
( ๒ ) เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติ ตามระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
หมวดที่ ๓
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลเชียงแรงประกอบด้วย
( ๑ ) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง เป็นประธานกรรมการ
( ๒ ) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จานวน ๒ คน
เป็นรองประธาน
( ๓ ) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
ที่สภามอบหมาย จานวน ๒ คน
เป็นกรรมการ
( ๔ ) ตัวแทนหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่
ที่คัดเลือกกันเอง จานวน ๒ คน
เป็นกรรมการ
( ๕ ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ที่คัดเลือกกันเอง จานวน ๒ คน
เป็นกรรมการ
( ๖ ) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จานวนไม่เกิน ๕ คน
เป็นกรรมการ
( ๗ ) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพหรือ
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่
จานวน ๑ คน (ถ้ามี)
เป็นกรรมการ
( ๘ ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือ เป็นกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของอปท.มอบหมาย
( ๙ ) ผู้อานวยการหรือหัวหน้ากอง
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สาธารณสุขฯหรือส่วนสาธารณสุขหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของอปท.มอบหมาย

๔
สาธารณสุขอาเภอภูซาง และผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา เป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการกองทุน
การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง จัด
ประชุมเพื่อให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนดกาหนด
กรณีในพื้นทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง ที่มีหน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่า ๒
แห่งให้นาหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามวรรคสองมาบังคับใช้เพื่อคัดเลือกหัวหน้า หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ จานวน
๒ คน เป็นกรรมการ
ให้กรรมการ (๑) และ (๓) – (๘) ประชุมคัดเลือกกรรมการ (๒) จานวน ๒ คน จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ โดยให้คนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ
คนที่ ๒
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่มาจาก
การคัดเลือก มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ ๔ ปี
เมื่อกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในตาแหน่งครบวาระ ๔ ปีแล้ว หากยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการที่ครบวาระนั้น อยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการการแต่งตั้งใหม่เข้า
รับหน้าที่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน
ในกรณีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้มีการดาเนินการ
คัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรม
การซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
รองประธานกรรมการทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ตามลาดับ แต่กรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ ๑๓ วรรค
หนึ่ง (๑) ไม่มีหรือพ้นจากตาแหน่ง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารสูงสุด
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน
ข้อ ๑๕ กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) (๕) (๖) พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณี ต่อไปนี้
( ๑ ) ตาย
( ๒ ) ลาออก
( ๓ ) ย้ายไปดารงตาแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
( ๔ ) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
( ๕ ) เป็นบุคคลล้มละลาย
( ๖ ) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลเชียงแรงมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
( ๑ ) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรงกรณีกรรมการผู้ใดใน
คณะกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้เสนอและดาเนินการแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิ
ชี้แจงต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมนั้น

๕
( ๒ ) ออกระเบียบที่จาเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบว่าด้วย
ค่าตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะทางานหรือดาเนินงาน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนปลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
( ๓ ) ควบคุมและกากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทาบัญชีเงิน
หรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
( ๔ ) กากับการดูแลให้หน่วยงาน หรือ กลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๗ ให้เป็นไป
ตามแผนงาน โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และ ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
( ๕ ) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายต่างๆ ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้ง
ที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
( ๖ ) ให้คาแนะนาในการจัดการจัดทาข้อมูลและแผนดาเนินงานที่เกี่ยวกังปัญหาสาธารณสุข
ของกลุ่มเปูาหมาย หน่วยบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( ๗ ) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทาสรุปผลการดาเนิน รายงานการรับจ่ายและเงิน
คงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้สานักงานสาขาจังหวัดสานักงานเขต สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
( ๘ ) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อดาเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจาเป็น
และให้อนุกรรมการหรือคณะทางานหรือคระทางานที่ได้รับแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นในการดาเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน
หมวดที่ ๔
ที่มาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
ข้อ ๑๗ เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเชียงแรงประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพ

และปูองกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด และสาหรับปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน ๔๕ บาทต่อประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน
(๒) เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น
(๔) รายได้อื่นๆหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๑๘ บรรดาเงินรายรับในกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ให้นาส่งเข้าบัญชีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ หรือบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง อาเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา ที่เปิดไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

๖
ข้อ ๑๙ การรั บ เงิน เข้ากองทุ นหลั กประกันสุ ข ภาพให้ รับเป็น เงินสด เช็ค ตั๋ ว แลกเงิน หรื อ
ธนาณัติก็ได้ และ ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง ให้แก่ผู้ชาระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด โดยให้ใช้หลักฐานการโอน
เงินผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ
ข้อ ๒๐ เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ ให้นาฝากเข้าบัญชีตาม ข้อ ๑๙ ภายในวันที่
ได้รับเงิน หากไม่สามารถนาเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้ผู้ช่วยเลขานุการนาเงินสดจานวนดังกล่าวเก็บรวมไว้
ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จานวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนาฝาก
ไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วให้นาฝากเข้าบัญชีในวันการถัดไป
หมวดที่ ๕
การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
ข้อ ๒๑ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ภายใต้แผนงานหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
ข้อ ๒๒ วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ให้จ่ายได้ ดังนี้
(๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
(๒) จ่ายทางธนาคารหรือทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
(๓) กรณีที่มีความจาเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
(ห้าพันบาท) โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ทาการเบิกจ่าย หรือออกเช็คสั่งจ่ายใน
นามของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสั่ง” “หรือผู้ถือ”ออก และจ่ายให้แก่
ผู้มีสิทธิรับเงินในวันเดียวกัน หรือภายในวันทาการถัดไป
ข้อ ๒๓ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงแรง คนใดคนหนึ่ง ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น คนใดคนหนึ่งที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายไว้จานวน ๒
คน รวมเป็น ผู้ ล งนาม ๒ คน เป็น ผู้ เบิ กเงินจากบัญชีกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพตามแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
ข้อ ๒๔ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นนั้นเป็นผู้รับเงิน
หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือ
มอบอานาจที่ชัดเจน
ข้อ ๒๕ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
จากกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒ คนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน
ข้อ ๒๖ การจ่ า ยเงิ น กองทุนหลั กประกัน สุ ขภาพ ต้ องมีห ลั กฐานการจ่า ยเป็น ใบเสร็จรั บเงิ น
ใบสาคัญรับเงินตามแบบที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด หรือหลักฐานการนาเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด เพื่อเก็บไว้ให้
ตรวจสอบ
ข้อ ๒๗ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ให้แยก
ระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพออกจากระบบบัญชีปกติเป็นอีกบัญชีหนึ่งต่างหาก
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ข้อ ๒๘ รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณและ การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันที่
ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๒๙ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรงจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน รายงานการรับจ่าย
และเงินคงเหลือประจาเดือน ด้วยระบบอิเลคโทรนิก สารสนเทศ หรือระบบอื่น และจัดส่งสรุปผลการดาเนินงาน
รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่ง
ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กาหนด
และทุกสิ้นปีงบประมาณให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติสาขาจังหวัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ ๓๐ กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุ ข และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้รับ
เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เก็บรักษาและใช้จ่ายเงินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ โดย ถ้าจานวนเงินตาม
แผนงานโครงการหรือกิจกรรมการกองทุนอนุมัติเป็นเงินเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ให้เปิดบัญชีเงิน
ฝากเป็ น การเฉพาะแยกออกจากบั ญ ชี ทั่ ว ไป หรื อ ใช้ บั ญ ชี ทั่ ว ไปของหน่ ว ยบริ ก าร สถานบริ ก าร หน่ ว ยงาน
สาธารณสุข หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ ในนามของหน่วยงานนั้นๆ
ข้อ ๓๑ ให้หัวหน้าหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินในบัญชีตามรายการค่าใช้จ่ายและอัต ราที่กาหนดไว้ในแผนโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กาหนดตามข้อ ๓๗
ข้ อ ๓๒ กรณี ที่ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ตามแผนงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรม ที่ มี ว งเงิ น ไม่ เ กิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้ว น) ให้กระทาโดยวิธีการตกลงราคาโดยอนุโ ลม โดยถือราคากลางของทาง
ราชการ เว้นแต่ กรณีมีความจาเป็นให้ใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ ๓๓ กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีว งเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยอนุโลม
ข้อ ๓๔ หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เก็บหลักฐาน
การจ่ายเงินจากบัญชีไว้ เพื่อตรวจสอบ
ข้อ ๓๕ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผน งาน โครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่ งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
กรณีที่มีเงินเหลือจากการดาเนินงาน ให้นาเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๓๖ กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชนได้รับเงินจากกองทุนหลักประกั นสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง ให้ใช้จ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กาหนดไว้ใน แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน แต่สาหรับรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้
กรอบอัตราและเงื่อนไขการดาเนินการ ดังนี้
๓๖.๑ ค่าตอบแทน คณะทางานหรือบุคคลภายนอก ที่ดาเนินงานตามแผนงานโครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่กาหนดในข้อ ๓๗
๓๖.๒ ค่าใช้จ่ า ยในการเดิน ทาง เช่น เบี้ยเลี้ ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ให้ เบิก จ่ายในอัตราตาม
ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนตาม ๓๗.๑ ไม่มีสิทธิได้รับค่า
เบี้ยเลี้ยงตาม ๓๗.๒
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๓๖.๓ การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของ
ทางราชการหรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
๓๖.๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตาม
แผนงาน โครงการ หรือกิจ กรรมที่ได้รับ อนุ มัติ ส่งให้ กองทุนหลั กประกันสุขภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุน
รับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
กรณีแผนงาน โครงการ หรื อกิจกรรม ที่มีการจัดหาวัสดุที่มีลักษณะคล้ายครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินไม่
เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาท) ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินไว้กับรายการจ่ายเงินดังกล่าว
ด้วย
กรณีที่มีเงินเหลือจากการดาเนินงาน ให้นาเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๓๗ อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ
๓๗.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับกรรมการหรือ ที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ 1๐๐ บาทต่อคน
เดือนหนึ่งไม่เกิน 2๐๐ บาท ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ 1๐๐ บาทต่อคน เดือน
หนึ่งไม่เกิน 2๐๐ บาท
๓๗.๒ ค่า ใช้ จ่ ายในการเดิน ทาง ได้แ ก่ ค่ าเบี้ย เลี้ ยง ค่า ที่พั ก และค่า พาหนะเดิ นทางส าหรั บ
กรรมการ ที่ป รึกษา อนุกรรมการหรื อคณะทางาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา
(ชั่วคราว) ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
๓๗.๓ วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตาม ๓๗.๑ และ ๓๗.๒ เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชีย ง
แรงในปีงบประมาณนั้น
ข้อ ๓๘ อัตราค่าตอบแทนผู้ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน
ค่าตอบแทนสาหรับประชาชนหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม หาก
เป็นการปฏิบัติงานที่มีความจาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าที่กาหนดในแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน นั้น
หมวดที่ ๖
ค่าใช้จ่ายของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
.............................................
ข้อ 39 โครงการที่สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่เป็นผู้จัดหรือ
ดาเนินงาน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
39.1 ค่าตอบแทน
1) วิทยากรในการอบรมวิชาการ (ภาคบรรยาย) และเป็นการอภิปรายไม่เกิน 3 คน
- ภาครัฐ ไม่เกิน 6 ชั่วโมง/วัน
ไม่เกิน
400 บาท/ชั่วโมง/คน
- ภาคเอกชน ไม่เกิน 6 ชั่วโมง/วัน
ไม่เกิน
600 บาท/ชั่วโมง/คน
2) วิทยากรกลุ่มย่อย ไม่เกิน 6 ชั่วโมง/วัน
200 บาท/ชั่วโมง/คน
จานวนวิทยากรในแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ความยากง่ายของกิจกรรมและ
กลุ่มเปูาหมาย แต่ทั้งนี้จานวนวิทยากรต้องไม่เกิน กลุ่มละ 2 คน
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39.2 ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารในการฝึกอบรม
- กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ราคาตามจริงแต่ไม่เกิน 60 บาท/คน/มื้อ
- กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน ราคาตามจริงแต่ไม่เกิน 150 บาท/คน/มื้อ
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ราคา
ตามจริงแต่ไม่เกิน 20 บาท/คน/มื้อ
- กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน ราคาตามจริงแต่ไม่เกิน 40 บาท/คน/มื้อ
3) ค่าที่พักราคาตามจริงแต่ไม่เกิน 800 บาท/วัน/คน
4) ค่าพาหนะเหมาจ่าย
- ในพื้นที่ คนละไม่เกิน 70 บาท (ไป – กลับ)
- นอกพื้นที่ (กรณีโครงการที่มีการศึกษาดูงานหรือจัดกิจกรรมนอกพื้นที่ ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ) คนละไม่เกิน 300 บาท (ไป – กลับ)
39.3 ค่าวัสดุ
- วัสดุในการอบรม ไม่เกิน 50 บาท/คน
- วัสดุในการจัดกิจรรม เช่น อุปกรณ์กลุ่ม การทา Walk rally เป็นต้น ตามความจาเป็น
และเหมาะสม ไม่เกิน 200 บาท/ คน
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม ไม่เกิน 50 บาทต่อชุด
39.4 ค่าประสานงาน (ค่าน้า ไฟ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด) ไม่
เกินร้อยละห้าของค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับอนุมัติ
39.5 ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ให้เบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยคานึงถึงความจาเป็น เหมาะสม และ
ประหยัด
1) ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ไม่เกิน ตารางเมตรละ 150 บาท
2) ค่าเกียรติบัตร ไม่เกิน 20 บาท / คน / ใบ
3) ค่าเช่าสถานที่ ไม่เกิน 1,000 บาท/วัน
4) ค่าเช่าเครื่องเสียง ไม่เกิน 2,000 บาท / วัน
5) ค่าสรุปผลโครงการ (รายงานผลการดาเนินงาน) ไม่เกิน 200 บาท /เล่ม
ข้อ ๔0 การเบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทาความ
ตกลงกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง

๑๐

บทเฉพาะกาล
ข้อ 41 การแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)
(นายสิงห์คา เชียงแรง)
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เชียงแรง

