ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
พ.ศ. ๒๕๕๗
.......................................................
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ ร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ได้จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น เมื่อปี ๒๕๕๑ เพื่อให้การบริหาร
จัดการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นไปด้วย
ความโปร่ ง ใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ ผลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต ลอดจนมีร ะบบรองรับ การด าเนิน งาน
คณะกรรมการบริห ารระบบหลั ก ประกั น สุข ภาพในระดับ ท้อ งถิ่ น หรื อพื้ นที่ อ งค์ ก ารบริห ารส่ วนตาบล
ดอยหล่อ และเพื่อให้มีความสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลั กเกณฑ์เ พื่อสนับ สนุน ให้องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนัน้ จึงสมควรแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อให้มีความเหมาะสม เกิด
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอยหล่อ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมเิ ชิงรุก ที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คระกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
“การจัดการบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมเิ ชิงรุก ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลานักงานกาหนด

“สถานบริก าร” หมายความว่า สถานบริก ารสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของ
สภากาชาดไทย หน่ ว ยบริ ก ารประกอบโรคศิ ล ปะสาขาต่ า งๆ และสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข อื่ น ที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนดเพิ่มเติม
“หน่วยบริการ” หมายความว่าสถานบริการที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง
แต่ มิ ไ ด้ เ ป็ น สถานบริ ก ารหรื อ หน่ ว ยบริ ก าร เช่ น ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม ส่วนสาธารณสุขเป็นต้น
“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่ มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรงแต่
อาจด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพหรื อ การป้ อ งกั น โรคได้ ใ นขอบเขตหนึ่ ง เช่ น โรงเรี ย น
สถาบันการศึกษา วัด เป็นต้น
“กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน
ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่น ตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการ
รวมตัวกันดาเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกาไร ทั้งนีจ้ ะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อรักษาการให้เป็นไปตาม ระเบียบนี้
ข้อ ๖ ที่ตงั้ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
ณ ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอยหล่ อ ต าบลดอยหล่ อ อ าเภอดอยหล่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
๕๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๓๖-๙๐๔๙
หมวดที่ ๑
วัตถุประสงค์ของระบบหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
.......................................................
ข้อ ๗ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถาน
บริการอื่น หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ ที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิตเพื่อให้ กลุ่ม
แม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ใน
พืน้ ที่ตาบลดอยหล่อ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๘ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดาเนินงาน
ตามแผนงาน หรื อ โครงการ หรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรคให้ แ ก่ ส มาชิ ก หรื อ
ประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจาเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่

เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อโครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จั ดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบารุงรัก ษา
ของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการสนับสนุนนัน้ ๆ
ข้อ ๙ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศู นย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือ
ศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตาม
หลัก เกณฑ์ที่สานักงานกาหนด เป็นเงินไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับ ของกองทุนหลักประกั น
สุขภาพในแต่ละปีงบประมาณ
ข้อ ๑๐ เพื่อสนับ สนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลัก ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตอ้ งไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มคี วามจาเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซือ้ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กร
ปรกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดู แลและบารุงรักษาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
ข้อ ๑๑ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพืน้ ที่ ให้คระกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความ
จาเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์
หมวดที่ ๒
สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
.......................................................
ข้อ ๑๒ สมาชิกกองทุนฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
( ๑ ) มีภูมิลาเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร ในองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
( ๒ ) เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติ ตามระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
หมวดที่ ๓
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
.......................................................

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อประกอบด้วย
( ๑ ) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
เป็นประธานกรรมการ
( ๒ ) ผูท้ รงคุณวุฒิในพืน้ ที่ จานวน ๒ คน
เป็นรองประธาน
( ๓ ) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
ที่สภามอบหมาย จานวน ๒ คน
เป็นกรรมการ
( ๔ ) ตัวแทนหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมใิ นพืน้ ที่
ที่คัดเลือกกันเอง จานวน ๒ คน
เป็นกรรมการ
( ๕ ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน
ที่คัดเลือกกันเอง จานวน ๒ คน
เป็นกรรมการ
( ๖ ) ผูแ้ ทนหมูบ่ ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จานวนไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ
( ๗ ) ผูแ้ ทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพหรือ
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพืน้ ที่
จานวน ๑ คน (ถ้ามี)
เป็นกรรมการ
( ๘ ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ เป็นกรรมการและเลขานุการ
( ๙ ) ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดอยหล่อ เป็น
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
สาธารณสุขอาเภอดอยหล่อ และผูอ้ านวยการโรงพยาบาลดอยหล่อเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการกองทุน
การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
จัดประชุมเพื่อให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีสว่ นร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ในพืน้ ที่ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนดกาหนด
กรณีในพืน้ ที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ ที่มีหน่วยบริการปฐมภูมิ
มากกว่า ๒ แห่งให้นาหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามวรรคสองมาบังคับใช้เพื่อคัดเลือกหัวหน้า หน่วยบริการ
ปฐมภูมใิ นพืน้ ที่ จานวน ๒ คน เป็นกรรมการ
ให้กรรมการ (๑) และ (๓) – (๘) ประชุมคัดเลือกกรรมการ (๒) จานวน ๒ คน จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิในพืน้ ที่ โดยให้คนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่ หนึ่ง และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธาน
กรรมการคนที่ ๒
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่ที่มาจาก
การคัดเลือก มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ ๔ ปี

เมื่อกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในตาแหน่งครบวาระ ๔ ปีแล้ว หากยังมิได้มกี าร
แต่งตัง้ กรรมการขึน้ ใหม่ ให้กรรมการที่ครบวาระนั้น อยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการการ
แต่งตัง้ ใหม่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนีต้ ้องไม่เกินหกสิบวัน
ในกรณีค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้มีก าร
ดาเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ตามลาดับ แต่กรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ
๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) ไม่มีหรือพ้นจากตาแหน่ง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ ที่ปฏิบัติหน้าที่
แทนผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน
ข้อ ๑๕ กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) (๕) (๖) พ้นจาก
ตาแหน่งในกรณี ต่อไปนี้
( ๑ ) ตาย
( ๒ ) ลาออก
( ๓ ) ย้ายไปดารงตาแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพืน้ ที่
อื่น
( ๔ ) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
( ๕ ) เป็นบุคคลล้มละลาย
( ๖ ) ได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลดอยหล่อมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
( ๑ ) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
กรณีกรรมการผูใ้ ดในคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นผูเ้ สนอและดาเนินการ
แผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม ให้กรรมการผูน้ ั้นมีสทิ ธิช้แี จงต่อที่ประชุม แต่ไม่มสี ิทธิออกเสียงอนุมัติ
แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมนั้น
( ๒ ) ออกระเบียบที่จาเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบว่าด้วย
ค่าตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะทางานหรือดาเนินงาน ทั้งนี้ตอ้ งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนปลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่ พ.ศ.
๒๕๕๗

( ๓ ) ควบคุมและกากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทา
บัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
( ๔ ) กากับการดูแลให้หน่วยงาน หรือ กลุ่มหรือองค์กรผูท้ ี่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๗ ให้
เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และ ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
( ๕ ) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพืน้ ที่สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
( ๖ ) ให้คาแนะนาในการจัดการจัดทาข้อมูลและแผนดาเนินงานที่เกี่ยวกังปัญหา
สาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( ๗ ) พิจารณาให้ความคิดเห็นชอบการจัดทาสรุปผลการดาเนิน รายงานการรับจ่าย
และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิน้ ปีงบประมาณ ให้สานักงานสาขาจังหวัดสานักงาน
เขต สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี
( ๘ ) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อดาเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
จาเป็น และให้อนุกรรมการหรือคณะทางานหรือคระทางานที่ได้รับแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนการประชุม
หรือค่าใช้จา่ ยอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน
หมวดที่ ๔
ที่มาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
.......................................................
ข้อ ๑๗ เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลดอยหล่อประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริม

สุขภาพและป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด และสาหรับ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน ๔๕ บาทต่อประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน
(๒) เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น
(๔) รายได้อ่นื ๆหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้ อ ๑๘ บรรดาเงิ น รายรั บ ในกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ให้ น าส่ ง เข้ า บั ญ ชี ก องทุ น
หลักประกันสุขภาพ หรือบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ที่เปิดไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ข้อ ๑๙ การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือ
ธนาณัติก็ได้ และ ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.
ดอยหล่อ ให้แก่ผู้ชาระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับ การจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลัก ประกั น
สุขภาพแห่งชาติตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด โดยให้ใช้หลักฐานการโอนเงิน
ผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ
ข้อ ๒๐ เงิน สดที่ ก องทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพได้ รั บ ไว้ ให้ น าฝากเข้ า บั ญ ชี ตาม ข้ อ ๑๙
ภายในวันที่ได้รับ เงิน หากไม่สามารถนาเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญ ชีไ ด้ทัน ให้ผู้ช่วยเลขานุก าร นาเงินสด
จานวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุ นหลักประกันสุขภาพ จานวนเงิน ปิดผนึก ลง
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนาฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วให้นาฝากเข้าบัญชีในวันการถัดไป
หมวดที่ ๕
การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
.......................................................
ข้อ ๒๑ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจ่ายเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนีภ้ ายใต้แผนงานหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
ข้อ ๒๒ วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ให้จา่ ยได้ ดังนี้
(๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
(๒) จ่ายทางธนาคารหรือทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
(๓) กรณีที่มคี วามจาเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐
บาท (ห้าพันบาท) โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ทาการเบิกจ่าย หรือออก
เช็คสั่งจ่ายในนามของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสั่ง” “หรือผูถ้ ือ”
ออก และจ่ายให้แก่ผู้มสี ิทธิรับเงินในวันเดียวกัน หรือภายในวันทาการถัดไป
ข้อ ๒๓ ให้ผู้บริหารสูงสุ ดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอยหล่อ คนใดคนหนึ่ง ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น คนใดคนหนึ่งที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย
ไว้จานวน ๒ คน รวมเป็นผู้ลงนาม ๒ คน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการกองทุน

ข้อ ๒๔ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข
หรือ หน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นนั้น
เป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทาได้
ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือมอบอานาจที่ชัดเจน
ข้อ ๒๕ การจ่ายให้ผมู้ ีสทิ ธิรับเงินที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ให้ผแู้ ทนที่ได้รับ
มอบหมายจากกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ไม่นอ้ ยกว่า ๒ คนขึน้ ไปเป็นผู้รับเงิน
ข้อ ๒๖ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน
ใบสาคัญรับเงินตามแบบที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด หรือหลักฐานการนาเงินเข้าบัญชี
เงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
เพื่อเก็บไว้ให้ตรวจสอบ
ข้อ ๒๗ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามระบบบั ญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ให้
แยกระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพออกจากระบบบัญชีปกติเป็นอีกบัญชีหนึ่งต่างหาก
ข้อ ๒๘ รอบระยะเวลาบัญ ชี ให้ถือตามปีงบประมารและ การเริ่มระบบบัญชีใ ห้เริ่ม ณ
วันที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๒๙ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน รายงานการรับ
จ่ายและเงินคงเหลือประจาเดือน ด้วยระบบอิเลคโทรนิ กสารสนเทศ หรือระบบอื่น และจัดส่งสรุปผลการ
ดาเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต ทุกไตร
มาส โดยให้จัดส่งภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส ตามรูปแบบที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กาหนด
และทุกสิ้นปีงบประมาณให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัด ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ ๓๐ กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เก็บรักษาและใช้ จ่ายเงินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ โดย ถ้า
จานวนเงินตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมการกองทุนอนุมัติเป็นเงินเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
บาท) ให้เปิดบัญ ชีเ งินฝากเป็นการเฉพาะแยกออกจากบัญ ชีทั่วไป หรือใช้บัญชีทั่วไปของหน่วยบริก าร
สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ ในนามของหน่วยงานนัน้ ๆ
ข้อ ๓๑ ให้หัวหน้าหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐ เป็นผู้อนุมัติเ บิก จ่ายเงินในบัญ ชีตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่ก าหนดไว้ใ นแผนโครงการ หรือ
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กาหนดตามข้อ ๓๗

ข้อ ๓๒ กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีวงเงินไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กระทาโดยวิธีการตกลงราคาโดยอนุโลม โดยถือราคากลางของ
ทางราชการ เว้นแต่ กรณีมีความจาเป็นให้ใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ ๓๓ กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดย
อนุโลม
ข้อ ๓๔ หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เก็บ
หลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้ เพื่อตรวจสอบ
ข้อ ๓๕ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผน งาน โครงการ
หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
กรณีที่มเี งินเหลือจากการดาเนินงาน ให้นาเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๓๖ กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชนได้รับ เงินจากกองทุนหลัก ประกันสุข ภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ ให้ใช้จา่ ยเงินตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กาหนด
ไว้ ใ น แผนงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการกองทุ น แต่ ส าหรั บ รายการ
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราและเงื่อนไขการดาเนินการ ดังนี้
๓๖.๑ ค่าตอบแทน คณะทางานหรือบุคคลภายนอก ที่ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่กาหนดในข้อ ๓๗
๓๖.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในอัตราตาม
ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนตาม ๓๗.๑ ไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าเบีย้ เลีย้ งตาม ๓๗.๒
๓๖.๓ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามแผนงาน โครงการ หรื อ กิ จกรรม ให้ ถื อ ราคากลางตาม
ระเบียบของทางราชการหรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
๓๖.๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน
ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คณะกรรมการ
กองทุนรับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
กรณีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีการจัดหาวัสดุที่มีลักษณะคล้ายครุภัณฑ์ ที่
มีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาท) ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินไว้กับ
รายการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย
กรณีที่มเี งินเหลือจากการดาเนินงาน ให้นาเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

ข้อ ๓๗ อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และ
คณะทางาน
๓๗.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ บาท
ต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ ๓๐๐
บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ บาท และสาหรับคณะทางาน ครั้งละไม่เกิน ๒๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่ง
ไม่เกิน ๔๐๐ บาท
๓๗.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางสาหรับ
กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทางาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจ้าง
เหมา(ชั่วคราว)ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
๓๗.๓ วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตาม ๓๗.๑ และ ๓๗.๒ เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่น
ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอยหล่อในปีงบประมาณนั้น
ข้อ ๓๘ อัตราค่าตอบแทนผู้ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการกองทุน
ค่าตอบแทนสาหรับประชาชนหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
หากเป็นการปฏิบัติงานที่มีความจาเป็นเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าที่กาหนดในแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน นั้น
หมวดที่ ๖
บทเฉพาะกาล
.......................................................
ข้อ ๓๙ การแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) ว่าที่รอ้ ยตรี
(สุรพงค์ กาบวัง)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ

