ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
พ.ศ. ๒๕๕8
***************************************
ตามที่ องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลทะเมนชั ย ร ว มกั บ สํ านั กงานหลั กประกั น สุ ขภาพแห งชาติ
(สปสช.) ไดจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น เพื่อใหการบริหารและการใชจาย
งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เปนไปดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงคตลอดจนมีระบบรองรับการดําเนินงาน
อาศัยอํานาจตามความในขอ 11 (2) แหงประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ เพื่อสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 2557 จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
พ.ศ.255๗”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย พ.ศ. 255๔
ขอ 4 สํ านั กงานกองทุ น ตั้งอยู ณ ที่ ทําการองค การบริห ารสว นตํ าบลทะเมนชัย ตํ าบลทะเมนชั ย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“องคการบริหารสวนตําบล” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
“กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความวา กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย
“คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้งเพื่อทําหนา ที่
ตรวจสอบกลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับเงินจากกองทุน ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนรวมทั้ง
ใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆในการบริหารจัดการกองทุน
“คณะทํางาน” หมายความวา คณะบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้งเพื่อชวยเหลือการดําเนินงาน
ของกองทุน
“การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความวา การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค ฟนฟู
สมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามประกาศคณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรค ภายใตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่องการจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพนระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557

-2“สถานบริการ” หมายความวา สถานสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชนและของสภากาชาติ ไทย หนว ย
บริการประกอบโรคศิลปะสาขาตางๆและสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติกําหนดเพิ่มเติม
“หนวยบริการ” หมายความวา สถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.2545
“หนวยงานสาธารณสุข”หมายความวา หนวยงานที่มีภารกิจดานสาธารณสุขโดยตรง แตมิไดเปนสถาน
บริการหรือหนวยบริการเชนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สวนสาธารณสุข เปน
ตน
“หนวยงานอื่น” หมายความวา หนวยงานที่มิไดมีภารกิจดานสาธารณสุขโดยตรงแตอาจดําเนินกิจการ
สงเสริมสุขภาพหรือการปองกันโรคไดในขอบเขตหนึ่งเชนโรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด เปนตน
“หนวยงาน” หมายความวา หนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุขและหนวยงานอื่นตาม
ระเบียบนี้
“กลุมหรือองคกรประชาชน” หมายความวาองคกรชุมชน องคกรเอกชนหรือภาคเอกชน ที่มีการรวมตัว
เปนกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นตั้งแต 5 คนขึ้นไป ซึ่งเปนการรวมตัวกันดําเนิน
กิจกรรมโดยมีวัตถุประสงคไมแสวงหากําไร ทั้งนี้จะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ได
ขอ 6 ใหประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

หมวดที่ 1

วัตถุประสงคของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
***********************************
ขอ 7 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการของหนวยบริการสาธารณสุขของหนวยบริการหรือ
สถานบริการ หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเนนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต เพื่อใหกลุมแม
และเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ กลุมผูประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุมที่ปวยเปนโรคเรื้อรังที่อยูใน
พื้นที่สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ขอ 8 เพื่อสนับสนุนใหกลุมหรือองคกรประชาชนหรือหนวยงานอื่น ในพื้นที่ไดดําเนินงานตามแผนงาน
หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพการปองกันโรคใหแกสมาชิก หรือประชาชนในพื้นที่ และ
กรณีทจี่ ําเปนตองจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเปนครุภัณฑใหสนับสนุนไดไมเกินวงเงิน 5,000 บาทตอโครงการ วัสดุที่
มีลักษณะเปนครุภัณฑที่จัดหาไดใหอยูในความดูแลและบํารุงรักษาของกลุมหรือองคกรประชาชนหรือหนวยงาน
อื่นที่ไดรับการสนับสนุนนั้นๆ
ขอ 9 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ และ
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนยเด็ก หรือศูนยชื่ออื่น ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ดูแลเด็ กเล็กในชุมชน หรื อศูนยพัฒนาและฟนฟู คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุและคนพิการ หรื อศูนยชื่ ออื่ นที่ ดําเนิ น
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการในชุมชนตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
กําหนดเปนเงินไมนอยกวารอยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแตละปงบประมาณนั้น

-3ขอ 10 เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัยใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตองไมเกินรอยละ 15 ของคาใชจายทั้งหมดของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในรอบปงบประมาณนั้ น และในกรณีที่มีความจํ าเป นต องใชจ ายเพื่อซื้ อครุ ภัณฑที่เ กี่ย วของโดยตรง
ครุภัณฑนั้นจะตองมีราคาไมเกิน 20,000 บาทตอหนวย โดยการจัดซื้อ จัดจางใหใชระเบียบขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยอนุโลมและครุภัณฑที่จัดหาไดใหอยูในความดูแลและบํารุงรักษาขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย
ขอ 11 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ใหคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พิจารณา
อนุมัติจายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณสุขไดตามความ
จําเปน เหมาะสม และทันตอสถานการณ

หมวดที่ 2

สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
***************************************
ขอ 12 สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) มีภูมิลําเนาและมีชื่อในทะเบี ยนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือขึ้ น
ทะเบียนในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาในพื้นที่ตําบลทะเมนชัย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
(2) เปนผูพรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

หมวดที่ 3

คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
******************************************
ขอ 13 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น ประกอบดวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปลายมาศ
เปนที่ปรึกษา
สาธารณสุขอําเภอลําปลายมาศ
เปนที่ปรึกษา
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เปนประธานกรรมการ
(2) ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จํานวน 2 คน
เปนรองประธานกรรมการ
(3) สมาชิกสภา อบต. ที่สภามอบหมาย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ
(4) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในพื้นที่ตําบลทะเมนชัย เปนกรรมการ
(5) อสม. ในตําบลทะเมนชัยที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน เปนกรรมการ
(6) ผูแทนหมูบานหรือชุมชนที่ประชาชนในหมูบานเลือกกันเอง จํานวน ไมเกิน 5 คน เปน
กรรมการ
(7) ปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล หรื อ เจ า หน าที่ อื่ น ที่ น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
มอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ

-4(8) ผู อํา นวยการหรื อหั ว หน า กองสาธารณสุ ขและสิ่ ง แวดล อ มหรื อ ส ว นสาธารณสุ ข หรื อ
เจาหนาที่อื่นที่นายก อบต. มอบหมาย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ 14 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
กรณีกรรมการผูใดในคณะกรรมการกองทุน เปนผูเสนอและดําเนินงานแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม ให
กรรมการผูนั้นมีสิทธิ์ชี้แจงตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมนั้น
(2) ออกระเบี ย บที่ จํ า เป น เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารกองทุ น และระเบี ย บว า ด ว ย
ค า ตอบแทนของอนุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งานทั้ ง นี้ ต อ งไม ขั ด หรื อ แย ง กั บ ประกาศนี้ แ ละไม เ กิ น อั ต ราหรื อ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด
(3) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงินหรือ
ทรั พ ย สิ น ในกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด
(4) กํ า กั บ ดู แ ลหน ว ยงาน หรื อ กลุ ม องค ก รผู ที่ ไ ด รั บ งบประมาณ ให เ ป น ไปตามแผนงาน
โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมตั ิ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกําหนด
(5) สนับสนุนใหประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ ในพื้นที่สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่
บานในชุมชน หรือหนวยบริการไดอยางทั่วถึง
(6) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําขอมูล และแผนงานที่เกี่ยวของกับปญหาสาธารณสุขของ
กลุมเปาหมาย หนวยบริการตางๆที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(7) พิจารณาใหความเห็นชอบจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงินและเงินคงเหลือ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณใหสํานักงานสาขาจังหวัด สํานักงานเขต สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสํานักงานตรวจเงินแผนดินภายในเดือนธันวาคมของทุกป
(8) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวของไดตามความจําเปนและ
ใหคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานไดรับคาตอบแทนการประชุมหรือคาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินงาน
ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน
ทั้งนี้ หลักเกณฑที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนดตาม (2) (3) และ (4) ให
เปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ขอ 15 ใหกรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคัดเลือก มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป
เมื่อกรรมการในวรรคหนึ่งอยูในตําแหนงครบวาระ 4 ปแลว ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้น
ใหมใหกรรมการที่ครบวาระนั้น อยูในตําแหนงตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมเขามารับหนาที่
ทั้งนี้ตองไมเกินหกสิบวัน ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหมาการดําเนินการ
คัดเลือกคณะกรรมการประเภทเดียวกัน และใหผูที่ไดรับการคัดเลือกอยูในตําแหนงเทากั บวาระที่เหลือของ
คณะกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการตามขอ 13 วรรคหนึ่ง (1) มี แตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง
ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดตามลําดับ แตกรณีที่ประธานกรรมการตามขอ 12
วรรคหนึ่ง (1) ไมมีหรือพนจากตําแหนง ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลที่ปฏิบัติหนาที่นายก อบต. นั้นปฏิบัติ
หนาที่เปนประธานกรรมการแทน

-5ขอ 16 กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามขอ 13 วรรคหนึ่ง (2) (4) (5) (6) และ (7) นอกจากการ
พนตําแหนงตามวาระแลวใหพนจากตําแหนง ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ยายไปดํารงตําแหนงหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในทองถิ่นหรือพื้นที่อื่น
(4) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ 17 ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยางนอยสามเดือนตอครั้ง
การประชุมตองมีคณะกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะ
เปนองคประชุม การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเพื่อเปนการชี้ขาด
ขอ 18 ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพมีสิทธิเขารวมประชุมและมี
สิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ
ขอ 19 คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานทําหนาที่ตามบทบาทในคําสั่งแตงตั้ง ซึ่งลงนามโดยประธาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ แตรับเบี้ยประชุมได
ขอ 20 มีการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพใหทํา
เปนลายลักษณอักษรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได เพื่อเก็บรักษาไวสําหรับใชในการอางอิง คนควา โดยมอบให
ประธานกรรมการ และเลขานุการ รับผิดชอบความถูกตอง และความสมบูรณครบถวนของรายงานทุกครั้ง
ขอ 21 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทุกครั้ง ใหฝายเลขานุการถือ
เปนวาระประจําที่จะตองมีการรายงานบัญชีรับ-จาย และสถานการณเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

หมวดที่ 4

หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางานหรือผูดําเนินงาน
**************************************************
ดังนี้

ขอ 22 อัตราคาใชจายในการเดินทาง คาตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานกําหนด

(1) คาตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไมเกินครั้งละ 400 บาทตอคน
เดือนหนึ่งไมเกิน 800 บาท คาตอบแทนในการประชุมสําหรับอนุกรรมการหรือที่ปรึกษา ไมเกินครั้งละ
300 บาทตอคน เดือนหนึ่งไมเกิน 600 บาท และสําหรับคณะทํางาน ครั้งละไมเกิน 200 บาทตอคน เดือน
หนึ่งไมเกิน 400 บาท
(2) ค า ใช จ ายในการเดิ น ทาง ได แ ก ค า เบี้ ย เลี้ ย ง ค า ที่ พั ก และค า พาหนะเดิ น ทางสํ าหรั บ
กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทํางาน และเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจางเหมา
(ชั่วคราว) ของกองทุน ใหเบิกจายไดในอัตราไมเกินระเบียบทางราชการโดยอนุโลม

-6(3) วงเงินคาใชจายและตอบแทนตาม (1) และ (2) เมื่อรวมกับคาใชจายอื่นเพื่อการบริหาร
หรือพัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตองไมเกินรอยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในปงบประมาณนั้น

หมวดที่ 5

การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
*********************************************
ขอ 23 เงินหรือทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย
(1) เงินที่ไดรับการจัดสรรแตละปจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในสวนของการสราง
เสริมสุขภาพและปองกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกําหนด
(2) เงิ น สมทบจากเงิ น อุ ด หนุ น หรื องบประมาณที่ ได รั บ จากองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลหรื อ
เทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(3) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น
(4) รายไดอื่นๆ หรือทรัพยสินที่ไดรับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอ 24 บรรดาเงินรายรับเขากองทุนหลักประกันสุขภาพใหนําสงเขาบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
หรือบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ ที่เปดบัญชี โดยแยกเปนบัญชีเฉพาะกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย โดยใชชื่อบัญชีวา “กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ” แยกจากบั ญชีขององค การบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ทั้งนี้ บัญชี เงินฝากซื่ อ
คณะกรรมการกองทุน ไดเปดไวแลวกอนหนาประกาศนี้ ใชบังคับ ใหถือวาเปนบัญชีเงินฝากตามประกาศ
ขอ 25 การรับเงินเขากองทุนหลักประกันสุขภาพใหรับเปน เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติก็ได
และใหออกใบเสร็จรับเงิน ในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบที่สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพกําหนด ใหแกผูชําระเงินทุกครั้ง เวนแตการรับเงินที่ไดรับจัดสรรแตละปจากกองทุนหลักประกันสุข ภาพ
แหงชาติที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด โดยใหใชหลักฐานการโอนเงินผานทางธนาคารเปน
หลักฐานอางอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ
ขอ 26 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามวัตถุประสงคของ
กองทุน ทั้งนี้ ภายใตแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
ขอ 27 วิธีการจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหจายได ดังนี้
1. จายเปนเช็คขีดครอมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
2. จายทางธนาคารหรือทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
3. กรณีที่มีความจําเปนตองจายเปนเงินสด ใหจา ยไดไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาท) โดยให
พนักงานสวนตําบลที่นายก อบต. มอบหมายเปนผูทําการเบิกจาย หรือออกเช็คสั่งจายในนามของพนักงานสวน
ทองถิ่นที่ไดรับมอบหมาย โดยขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง” “หรือผูถือ” ออก และจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินในวัน
เดียวกัน หรือภายในวันถัดไป

-7ขอ 28 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล คนใดคนหนึ่ง ลงนาม
รวมกับพนักงานสวนตําบลคนใดคนหนึ่ง ที่นายกมอบหมายไวจํานวน 2 คน รวมเปนผูลงนาม 2 คน
เป น ผู เ บิ กเงิ น จากบั ญชี กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ขภาพตามแผนงาน โครงการ หรื อกิ จ กรรมที่ ได รั บ อนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการกองทุน
ขอ 29 การจายเงินใหผูมีสิทธิรับเงินที่เปนกลุม หรือองคกรประชาชน ใหผูแทนไดรับมอบหมายจาก
กลุมหรือองคกรประชาชน ไมนอยกวา 2 คนขึ้นไปเปนผูรับเงิน
ขอ 30 การจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตองมีหลักฐานการจายเงินเปนใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญ
รับเงินตามแบบที่สํานั กงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากที่
ธนาคารของผูมีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอยางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด เพื่อเก็บไวให
ตรวจสอบ
ขอ 31 การจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(1) การบันทึกบัญชี ใหบันทึกตามระบบบัญชีขององคการบริหารสวนตําบล แตใหแยกระบบ
บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพออกจากบัญชีปกติอีกชุดหนึ่งตางหาก
(2) รอบระยะเวลาบัญชี ใหถือตามปงบประมาณและการเริ่มระบบบัญชีใหเริ่ม ณ วันที่ได รับ
เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือไดรับเงินจากองคการบริหารสวนตําบล
(3) ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลจั ด ทํ า สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน รายรั บ และเงิ น คงเหลื อ
ประจําเดือน ดวยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ หรือระบบอื่น และจัดสงสรุปผลการดําเนินงานรายงานการรับ
จายและเงินคงเหลือของกองทุนหลั กประกันสุขภาพที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแลว ให
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาเขต ทุกไตรมาส โดยใหจัดสงภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส
ตามรูปแบบที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด

หมวดที่ 6

การติดตามประเมินผล
*******************************
ข อ 32 การบริ ห ารจั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ขภาพองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทะเมนชั ย ของ
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น หลั กประกั น สุ ข ภาพ จะประสบความสํ า เร็ จ หรื อ สามารถเผยแพร ผ ลงานต อ
ประชาชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ตองมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของตนเองอยางตอเนื่องและมี
องคกรภายนอกมาประเมิน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึงกําหนดแนวทางการประเมินผล 2 รูปแบบ
ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนประเมินจากหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับเขตและระดับอําเภอ จะ
ไดยึดรูปแบบการประเมินไวเปนขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนใหมี
ประสิทธิภาพตอไป ดังนี้
(1) แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน เปนการประเมินกระบวนการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการเพื่อใหกองทุนประเมินตนเอง และผูเกี่ยวของประเมินกองทุน ซึ่งจะชวย
ตรวจสอบการดําเนินงานวามีความครบถว น ถูกตอง และควรจะพัฒนางานดานใดบาง
โดยกําหนดเกณฑการประเมินไว 3 หมวดคือ การบริหารจัดการกองทุน การมีสวนรวม
และการสรางนวัตกรรม

-8(2) แบบประเมินความพึงพอใจ และการรับรูขอมูลขาวสารประชาชน การประเมินโดยใชแบบ
ประเมิ นนี้ จุด ประสงคเ พื่อประเมิ นความพึงพอใจและการรั บรู ของประชาชนตอการดําเนิ นงานของกองทุ น
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ควรดําเนินการสํารวจ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และนําขอมูลการสํารวจมาสรางการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดการสุขภาพโดย
ชุมชน เพื่อใหเกิดความยั่งยืน ตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน
( ลงชื่อ )

พ.ศ. ๒๕๕8

ทองอยู อินทรกําแหง
.
( นายทองอยู อินทรกําแหง )
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพืน้ ที่องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เรื่อง ประกาศใชระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิน่ หรือพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย พ.ศ.2557
……………………………………………………..
อาศัยอํานาจตามความในขอ 11(2) แหงประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่ องกํ าหนดหลั กเกณฑ เพื่ อสนั บ สนุ น ให องค กรปกครองสว นท องถิ่น ดํ าเนิน งาน และบริ หารจั ด การกองทุ น
หลักประกันสุขในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 และมติคณะกรรมการ
บริ ห ารกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทะเมนชั ย ครั้ ง ที่
2/2558 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยจึงขอประกาศใชระเบียบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย พ.ศ.2557 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2557
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558
ทองอยู อินทรกําแหง
(นายทองอยู อินทรกําแหง)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

