
 

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

......................................................... 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) 
ได้จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ขึ้น  เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่าย
งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส                   
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการด าเนินงานและเพ่ือให้เป็นไป        
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีจึง
ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี
พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป  
 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้  
 “องค์การบริหารส่วนต าบล”  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  
 “กองทุนหลักประกันสุขภาพ ”  หมายถึง  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล  
ควนธานี 
 “คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 “ส านักงานเลขานุการกองทุน”  หมายถึง  ส านักงานเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนธานี 

ที่ท าการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตั้งอยู่  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี   
เลขที่  ๑๒๑/๑  หมู่ที่ ๒  ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 ข้อ  ๔  ระเบียบนี้  ให้ใช้บังคับกับการบริหารงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนธานี 

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่ง  มติของคณะกรรมการ  หรือวิธีปฏิบัติอื่นใด  ซึ่งขัดหรือ
ขัดแย้งกับความตามระเบียบนี้ ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน 

ข้อ  ๕  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์   ในประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗  และมติ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
 

 (ร่าง) 
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ข้อ  ๖  ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา  หรือออกประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  โดยไม่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ 
 

หมวดที่  ๑ 
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

-------------------------------- 

ข้อ  ๗  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือ
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต  เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในพื้นท่ี 
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อ  ๘  เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือกลุ่มองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่  ได้ด าเนินงาน
ตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  ให้แก่สมาชิกหรือ
ประชาชนในพื้นท่ี  และกรณีมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงิน   
ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาทต่อโครงการ  วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและ
บ ารุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการสนับสนุนนั้น 

ข้อ  ๙  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟู
สมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 
หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๕  ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น 

ข้อ  ๑๐  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ  ๑๕  ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น  และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้น
จะต้องมีราคาไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาทต่อหน่วย  โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม  และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบ ารุงรักษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ  ๑๑  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ        
จ่ายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความ
จ าเป็นเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ได้ 
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หมวดที่  ๒ 
สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

-------------------------------- 
 ข้อ  ๑๒  สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
 (๑) มีภูมิล าเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์หรือข้ึนทะเบียน   
ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในพ้ืนที่ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 (๒) เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 

หมวดที่  ๓ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

-------------------------------- 
 ข้อ ๑๓  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบด้วย  
 (๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล          เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่  จ านวน ๒ คน                          เป็นรองประธานกรรมการ 
 (๓) สมาชิกสภา อบต. ที่สภามอบหมาย จ านวน ๒  คน          เป็นกรรมการ  
 (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่               เป็นกรรมการ 
 (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพื้นท่ีที่คัดเลือกกันเอง       เป็นกรรมการ  
                จ านวน  ๒  คน   

(๖) ผู้แทนหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านคัดเลือกกันเอง จ านวน ๕ คน      เป็นกรรมการ  
(๗) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่นายก อบต.มอบหมาย                       เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 (๘) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                             เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     หรือส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออ่ืนของ อปท.หรือเจ้าหน้าที่อ่ืน  

                ทีน่ายก อบต.มอบหมาย        
ให้สาธารณสุขอ าเภอกันตัง และผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันตังเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน 

 การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดประชุมเพ่ือให้บุคคล       
ในแต่ละกลุ่มคัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ตามหลักเกณฑ์      
ที่ก าหนด 
 ให้กรรมการตาม (๑) และ(๓) – (๘) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (๒) จ านวน  ๒  คน             
จากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่  โดยให้คนหนึ่งเป็นรองประธานคนที่หนึ่ง  และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานคนที่สอง 
 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อมบันทึกรายงาน    
การประชุมคัดเลือก ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือส านักงานเขต ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกองทุนต่อไป 
 ข้อ  ๑๔  ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการ คัดเลือก  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  ๔  ปี  
 เมื่อกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในต าแหน่งครบวาระ  ๔  ปีแล้ว  ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่  
ให้กรรมการที่ครบวาระนั้น  อยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  ทั้งนี้
ต้องไม่เกินหกสิบวัน 
 ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง  พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้มีการด าเนินการคัดเลือก
กรรมการประเภทเดียวกันแทน  และให้ผู้ได้รับคัดเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลือของกรรมการซึ่งตนแทน 
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 ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ  ๑๓  วรรคหนึ่ง (๑)  มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน
กรรมการ  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ตามล าดับ  แต่กรณีท่ีประธานกรรมการตามข้อ  ๑๓  วรรคหนึ่ง 
(๑)  ไม่มีหรือพ้นจากต าแหน่ง  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารสูงสุดของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน 
 ข้อ  ๑๕  กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ  ๑๓  วรรคหนึ่ง (๒) (๔) (๕) และ(๖) นอกจาก   
การพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว  ให้พ้นจากต าแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่อ่ืน 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ  ๑๖ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑)  พิจารณาอนุมัติแผนงาน  หรือโครงการ  หรือกิจกรรม  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุน  เป็นผู้เสนอและด าเนินการแผนงาน หรือโครงการ หรือ

กิจกรรม  ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุม  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมนั้น 

(๒) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนและระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน 
ของอนุกรรมการหรือคณะท างานหรือผู้ด าเนินงาน  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  และไม่เกินกว่า
อัตราหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
 (๓) ควบคุมและก ากับดูแลการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดท าบัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก าหนด 
 (๔) ก ากับดูแลให้หน่วยงาน  หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ  ๗  ข้อ ๘  ข้อ ๙ และ    
ข้อ ๑๐  ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพก าหนด 
 (๕) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งท่ีบ้าน  
ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 (๖) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและแผนด าเนินงานที่เก่ียวกับปัญหาสาธารณสุขของ
กลุ่มเป้าหมาย  หน่วยบริการต่างๆที่เก่ียวข้อง และองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส านักงานสาขาจังหวัด  ส านักงานเขต  ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน  เพื่อด าเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจ าเป็น  และ
ให้อนุกรรมการหรือคณะท างานที่ได้รับแต่งตั้ง  ได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นใน  
การด าเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 
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 ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ก าหนดตาม (๒) (๓) และ(๔) ให้เป็นไป     
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์   เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนด 

ข้อ  ๑๗  ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อย่างน้อยสามเดือน   
ต่อครั้ง  การประชุมต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด  
เท่าท่ีมีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุมการลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน          
ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ือการชี้ขาด 

ข้อ  ๑๘  ให้มีระเบียบวาระในการประชุมและในการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่อง        
ที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมเท่านั้น 

ข้อ  ๑๙  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ  
มีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได้  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 

ข้อ  ๒๐  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานท าหน้าที่ตามบทบาทในค าสั่งแต่งตั้ง ซึ่งลงนามโดย
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได้ โดยไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงมติ   

ข้อ  ๒๑  การจัดท าบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ    
ให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ เพื่อเก็บรักษาไว้ส าหรับใช้ในการอ้างอิงค้นคว้า    
โดยมอบให้ประธานกรรมการ และเลขานุการเป็นผู้ลงนามและรับผิดชอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ครบถ้วนของรายงานทุกครั้ง 

ข้อ  ๒๒  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทุกครั้ง ให้ฝ่ายเลขานุการ
ถือเป็นวาระประจ าที่จะต้องมีการรายงานบัญชีรับ -จ่าย และสถานการณ์การเงินของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

ข้อ  ๒๓  กองทุนหลักประกันสุขภาพใดที่ไม่มีเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือไม่มี
การด าเนินกิจกรรมใดๆ  ต่อเนื่องตั้งแต่  ๒  ปีขึ้นไป  ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ประกาศ   
ยุบเลิกกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้นได้  และให้โอนเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ดังกล่าวเป็นของหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐในพ้ืนที่นั้น  ตามวิธีการที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก าหนด 

ข้อ  ๒๔  ให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คณะกรรมการ  กฎ  และการด าเนินงานต่างๆ ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล  ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๒  เป็นเงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เป็น
คณะกรรมการกองทุน  กฎและเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องตามระเบียบนี้ 

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง  หรือกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกแทนกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง  มีวาระอยู่ในต าแหน่งต่อไปถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
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หมวดที่ ๔ 
การบริหารงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

-------------------------------- 
ข้อ  ๒๕  เงินรายรับ หรือทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ได้มาจาก 
(๑) เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของ           

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
(๒) เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได้รับจากองค์การบริหารส่วนต าบล ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 
(๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน 
(๔) เงินบริจาค 
(๕) รายได้อ่ืน ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ข้อ  ๒๖  การรับเงินและการเก็บรักษาเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(๑) บรรดาเงินรายรับเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้น าส่งเข้าบัญชี “กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีอ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง ”ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขากันตัง ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากซึ่งคณะกรรมการ
กองทุนได้เปิดไว้แล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากตามระเบียบนี้ 

(๒) การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็นเงินสด เช็ค  ตั๋วแลกเงิน  หรือธนาณัติก็ได้
และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตามแบบที่ส านักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพก าหนด ให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง  เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  โดยให้ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่าน
ทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ 

(๓) เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้  ให้น าฝากเข้าบัญชีตามข้อ  ๒๖  (๑)  ภายในวันที่
ได้รับเงิน  หากไม่สามารถน าเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทันให้พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมอบหมาย  น าเงินสดจ านวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ  ระบุเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  จ านวนเงิน  ปิดผนึก  ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ  และน าฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้วให้น าฝากเข้าบัญชีในวันท าการถัดไป 

(๔) การสมทบเงินจากองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ด าเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ  
กรณีมีความจ าเป็นให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายเงินสนับสนุน 

ข้อ  ๒๗  การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(๑) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของ

กองทุน  ทั้งนี้  ภายใต้แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 
(๒) วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายได้  ดังนี้ 

1) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ 
2) จ่ายทางธนาคารหรือทางอ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 
3) กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด  ให้จ่ายได้ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)   

โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายเป็นผู้ท าการเบิกจ่าย  หรือออกเช็ค
สั่งจ่ายในนามของพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับมอบหมาย  โดยขีดฆ่าค าว่า “หรือตามค าสั่ง” “หรือผู้ถือ”  
ออก  และจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินในวันเดียวกันหรือภายในวันท าการถัดไป 
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(๓) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งลงนาม
ร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น คนใดคนหนึ่งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายไว้  จ านวน  ๒  คน  
รวมเป็นผู้ลงนาม  ๒  คน  เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามแผนงาน  โครงการ หรือ
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน 

(๔) การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ  สถานบริการ  หน่วยงานสาธารณสุข  หรือ
หน่วยงานอื่น  ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ  สถานบริการ  หน่วยงานสาธารณสุข  หรือหน่วยงานอื่นนั้นเป็น
ผู้รับเงิน  หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเองจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้  
ต้องมีหนังสือมอบอ านาจที่ชัดเจน 

(๕) การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรประชาชนให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
หรือองค์กรประชาชน  ไม่น้อยกว่า  ๒  คนข้ึนไปเป็นผู้รับเงิน 

(๖) การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน  ใบส าคัญ  
รับเงินตามแบบที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝาก   
ที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด  เพื่อเก็บไว้
ให้ตรวจสอบ 

ข้อ  ๒๘  การจัดท าบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(๑) การบันทึกบัญชี  ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ให้แยกระบบ

บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพออกจากระบบบัญชีปกติอีกชุดหนึ่งต่างหาก 
(๒) รอบระยะเวลาบัญชี  ให้ถือตามปีงบประมาณและการเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม  ณ  วันที่ได้รับเงิน

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  รายงานการรับจ่าย  และ          

เงินคงเหลือประจ าเดือน  ด้วยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศหรือระบบอ่ืน  และจัดส่งสรุปผลการด าเนินงาน  
รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนแล้วให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตทุกไตรมาส  โดยให้จัดส่งภายใน  ๓๐  วัน     
นับจากวันสิ้นไตรมาส  ตามรูปแบบที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

และทุกสิ้นปีงบประมาณให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต  ส าเนาส่งให้ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด  ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด  และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อ  ๒๙  กรณีหน่วยบริการ  สถานบริการ  หน่วยงานสาธารณสุข  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  ได้รับ
เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ให้เก็บรักษาและใช้จ่ายเงินได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ดังนี้ 

(๑) ถ้าจ านวนเงินตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  เป็นเงินเกินกว่า  
๑๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ให้เปิดบัญชีเงินฝากเป็นการเฉพาะแยกออกจากบัญชีทั่วไป  หรือใช้
บัญชีทั่วไปของหน่วยบริการ  สถานบริการ  หน่วยงานสาธารณสุข  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ในนามของ
หน่วยงานนั้นๆ 

(๒) ให้หัวหน้าหน่วยบริการ  สถานบริการ  หน่วยงานสาธารณสุข  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  เป็น
ผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินในบัญชีตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่ก าหนดไว้ในแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรม  
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่ก าหนดตามข้อ ๓๒ 

(๓) กรณีท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรม  ที่มีวงเงินไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ให้กระท าโดยวิธีการตกลงราคาโดยอนุโลม  โดยถือราคากลางของทางราชการ  เว้นแต่
กรณีมีความจ าเป็นให้ใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง 
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(๔) กรณีท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ให้ถือปฏิบัติ

ตามระเบียบของหน่วยบริการ  สถานบริการ  หน่วยงานสาธารณสุข  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยอนุโลม 
(๕) หน่วยบริการ  สถานบริการ  หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เก็บหลักฐาน     

การจ่ายเงินจากบัญชีไว้  เพ่ือการตรวจสอบ 
(๖) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรม

ที่ได้รับอนุมัติ  ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

กรณีมีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 ข้อ  ๓๐  กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเงิน
ตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่ก าหนดไว้ใน แผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน  แต่ส าหรับรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราและเงื่อนไข       
การด าเนินการ ดังนี้ 

(๑)  ค่าตอบแทน  คณะท างานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการหรือกิจกรรม
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้  ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในข้อ  ๓๑ 

(๒)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เช่น  เบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ให้เบิกจ่ายในอัตราตามระเบียบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนตาม (๑) ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง
ตามข้อ  (๒) 

(๓)  การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทาง
ราชการหรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง 

(๔)  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  และรายงานการจ่ายเงินตามแผนงาน  
โครงการ  หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ  ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ  เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน
รับทราบ  และให้องค์การบริหารส่วนต าบล เก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

กรณีแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรม  ที่มีการจัดหาวัสดุที่มีลักษณะคล้ายครุภัณฑ์  ที่มีวงเงิน     
ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินไว้กับรายงาน
การจ่ายเงินดังกล่าวด้วย 

กรณีท่ีมีเงินเหลือจากการด าเนินงาน  ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 ข้อ  ๓๑  อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าตอบแทนของกรรมการ  อนุกรรมการ  และคณะท างาน  

(๑)  ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา  ไม่เกินครั้งละ  ๔๐๐  บาทต่อคน
เดือนหนึ่งไม่เกิน  ๘๐๐  บาท  ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับอนุกรรมการ  ไม่เกินครั้งละ  ๓๐๐  บาท
ต่อคนเดือนหนึ่งไม่เกิน  ๖๐๐  บาท  และส าหรับคณะท างาน  ครั้งละไม่เกิน  ๒๐๐  บาทต่อคนเดือนหนึ่ง  
ไม่เกิน  ๔๐๐  บาท 

(๒)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  และค่าพาหนะเดินทาง  ส าหรับ
กรรมการ  ที่ปรึกษา  อนุกรรมการหรือคณะท างาน  และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ  รวมทั้ง  พนักงานจ้างเหมา 
(ชั่วคราว)  ของกองทุน  ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

(๓)  วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตาม (๑)  และ (๒)  เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นเพ่ือการบริหาร
หรือพัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ต้องไม่เกินร้อยละ  ๑๕  ของเงินรายรับของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณนั้น 
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ข้อ  ๓๒  อัตราค่าตอบแทนผู้ด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรม  ที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการกองทุน 
(๑) ค่าตอบแทนส าหรับประชาชนหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน  โครงการหรือ 

กิจกรรมหากเป็นการปฏิบัติงานที่มีความจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าที่ก าหนดใน
แผนงานโครงการ  หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนนั้น 

ข้อ  ๓๓  ขั้นตอนการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ส าหรับกิจกรรมที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องท าบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการ
เบิกจ่ายและติดตามผลการด าเนินงาน โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อรายงานต่อ               
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

(๑) การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์  จะต้องมีบันทึกข้อตกลงอย่างชัดเจนว่ากองทุน
หลักประกันสุขภาพได้ตกลงความร่วมมือกับหน่วยบริการสาธารณสุขนั้นในการจัดบริการตามชุด            
สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง  ส าหรับกลุ่มเป้าหมายใด เป็นจ านวนเท่าใด และงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้นเท่าไร  
โดยหน่วยบริการจะต้องมีหน้าที่ในการรายงานสรุปให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ      
ได้ทราบถึงผลการจัดบริการให้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ด้วย  

(๒) การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข จะต้องมีหนังสือหรือบันทึกที่เป็นทางการ
ระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้ให้การสนับสนุน) กับหน่วยบริการ (ผู้รับการสนับสนุน)  เพ่ือให้มี
หลักฐานว่าเป็นการสนับสนุนกิจกรรมอะไร และอย่างไรโดยประกอบกับหลักฐานการรับ – จ่ายเงิน        
ตามระเบียบ  

(๓) การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ต้องท าบันทึก
ข้อตกลงอย่างเป็นกิจจะลักษณะระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้ให้การสนับสนุน) กับองค์กรชุมชน 
(ผู้รับการสนับสนุน)  นั้นๆ  ว่าสนับสนุนในเรื่องอะไร จ านวนเท่าไร  มีเงื่อนไขอย่างไร  และต้องเป็นหน้าที่
ของผู้รับการสนับสนุนจะต้องจัดท าสรุปผลการด าเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทราบ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น  

(๔) การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ และอ่ืนๆ ต้องมีการบันทึกค่าใช้จ่าย
ประจ าและในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุน การพัฒนาก าลังคน  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต้องมีแผนงานโครงการที่ชัดเจนในการสนับสนุนกิจกรรม และมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถึงมติการสนับสนุน
กิจกรรมของคณะกรรมการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพ  

ข้อ  ๓๔  การด าเนินงานใดตามระเบียบนี้  หากยังไม่มี  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์    
ที่จะก าหนดขึ้นตามระเบียบนี้  ให้ใช้ กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นบังคับใช้โดยอนุโลม 

ประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ   ณ  วันที่           เดือน                      พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 
    (ลงชื่อ) 
      (นายนิวัฒน์  ชลธาร)  

   ประธานคณะกรรมการบริหาร 
      กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนธานี 


