
 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลังประกันสุขภาพต าบลบ้านร่อม 
เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านร่อม พ.ศ. 2558 

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

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๑ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงมี
มติในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ้านร่อม  จึงขอประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านร่อม พ.ศ. 
2558 โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงานที่ท าการกองทุนหลักประกัน
สขุภาพต าบลบ้านร่อม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 

(นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านร่อม 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านร่อม 

ว่าด้วยการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕8 

………………………………………. 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนทีข่ึ้น เพื่อให้การบริหารและ
การใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการด าเนินงาน คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านร่อม  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๑ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                 
จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
บ้านร่อม ว่าด้วยการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕8” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔  ส านักงานกองทุน ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  หมู่ที่ 
2  ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม รักษาการตามระเบียบนี้และให้มี
อ านาจตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาดการปฏิบัติตามระเบียบนี้  

ข้อ ๖  ในระเบียบนี้ 

 “องค์การบริหารส่วนต าบล”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

 “นายกองค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านร่อม 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านร่อม 

 “กองทุนหลักประกันสุขภาพ”  หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพ                 
ต าบลบ้านร่อม เ พ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต 

 “คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า  คณะกรรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลบ้านร่อม  



 ๔ 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งเพ่ือท า
หน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการกองทุน 

“คณะท างาน” หมายความว่า คณะบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งเ พ่ือ
ช่วยเหลือการด าเนินงานของกองทุน 

 “การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง การจัดบริการ
สาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗  

 “สถานบริการ”  หมายความว่า   สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชนและ 
ของสภากาชาดไทย  หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนที่ 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนดเพ่ิมเติม 

  “หน่วยบริการ” หมายความว่า  สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  “หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า  หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุข
โดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

  “หน่วยงานอื่น” หมายความว่า  หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง 
แต่อาจด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา วัด  เป็นต้น 

  “หน่วยงาน” หมายความว่า  หน่วยบริการ  สถานบริการ  หน่วยงานสาธารณสุขและ 

หน่วยงานอื่นตามระเบียบนี้  

  “กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายความว่า   องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน          
หรือภาคเอกชน ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตั้งแต่ ๕ 
คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกันด าเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก าไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ก็ได ้

  “เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้หน่วยงาน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ภายใต้ระเบียบของกองทุน 

“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้กับกลุ่มหรือองค์กรประชาชนยืมเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ภายใต้ระเบียบของกองทุน 

“ทรัพย์สิน” หมายความว่า  สังหาริมทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่มีลักษณะ
คงทนถาวรและมีอายุการใช้งานนานเกิน ๑ ปีขึ้นไป 

 

 



 ๕ 

หมวดที่ 1 

วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านร่อม 

  ข้อ ๗  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ของต าบลบ้าน
ร่อม โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือ แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ป่วย
เรื้อรังในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงสะดวกรวดเร็ว มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

  ข้อ 8 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถาน
บริการอ่ืน รวมทั้งสถานบริการทางเลือกในพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การฟ้ืนฟสูมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต 

  ข้อ 9 เพื่อให้สนับสนุนให้กลุ่มประชาชน หรือองค์กรประชาชนในพ้ืนที่ ได้จัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

  ข้อ 10 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  ข้อ 11 เพื่อให้การบริหารงานกองทุนมีประสิทธิภาพ 

หมวด 2 

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านร่อม 

  ข้อ 13 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 

   (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม     ประธานกรรมการ 

   (2) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ 2 คน                รองประธานกรรมการ 

   (3) สมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมท่ีสภามอบหมาย 2 คน กรรมการ 

   (4) ผู้แทน อสม. ที่คัดเลือกกันเอง  2 คน            กรรมการ 

   (5) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่           กรรมการ 

   (6) ผู้แทนหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านคัดเลือกกันเอง ไม่เกิน 5 คน      กรรมการ 

   (7) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม   กรรมการและเลขานุการ 

   (8) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าเรือและสาธารณสุขอ าเภอ  ที่ปรึกษา 

  ข้อ 14 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่มีอ านาจหน้าที่ 
ดังตอ่ไปนี้ 

   1.  จั ดท าข้ อมุ ลและแผนด า เนินการที่ เ กี่ ยวกับปัญหาสาธารณสุ ข 
กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการต่างๆที่เก่ียวข้อง 

   2. ด าเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆในความรับผิดชอบสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งท่ีบ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 



 ๖ 

   3. บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและ
จัดท าสรุปผลการด าเนินการหรืองบดุล เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือน าเสนอส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

   4. รับผิดชอบการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดท าบัฯญชีเงิน
ทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก าหนด 

   5. จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อด าเนินการตามความจ าเป็น 

  ข้อ 15 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่มี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

   เมื่อคณะกรรมการอยู่ในต าแหน่งครบวาระ 2 ปี แล้วยังมิได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการใหม่ ให้คณะกรรมการที่ครบวาระอยู่ ในต าแหน่งเ พ่ือด าเนินการต่อไปจนกว่า
คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

   กรณีกรรมการตามข้อ 13 (2) (3) (4) และ (6) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในต าแหน่งที่ว่าง ภายในเวลาสามสิบวัน และให้มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลือของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง 

   กรณีประธานกรรมกา (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) หมดวาระให้รอง
ประธานคนที่ 1 หรือคนที่ 2 ท าหน้าที่เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพแทน และหากปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลมีการโอน (ย้าย) ให้ผ็ท าหน้าที่รักษาการปลัดท าหน้าที่แทนกรรมการและ
เลขานุการโดยต าแหน่ง 

   กรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 13 (3)                        
ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอญัตติเข้าสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือคัดเลือกผู้แทน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ต าแหน่งที่ว่างลง 

  ข้อ 16 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

   (1) ครบก าหนดวาระ 

   (2) ตาย 

   (3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

   (4) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 
47 ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  

   (5) พ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 64 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
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   (6) ต้องโทษจ าคุกฐานกระท าความผิดในคดีอาญา ยกเว้นการกระท าความผิด
ลหุโทษหรือกระท าความผิดโดยประมาท 

   (7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

   (8) เป็นบุคคลล้มละลาย 

   (9) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อ 13 (2) – (6) 

   (10) โดยค าสั่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  ข้อ 17 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อย่างน้อย
ไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม 

  ข้อ 18 มติที่ประชุมให้ใช้เสียงข้างมาก เป็นเกณฑ์การลงมติให้กระท าโดยเปิดเผยหรือ
วิธีลับทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรณีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมได้อีกหนึ่งเสียง ซึ่งถือเป็นผู้ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

  ข้อ 19 ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพมีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆก็ได้ แต่ไม่มีสิทิออกเสียงลงมติ 

  ข้อ 20 คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานท าหน้าที่ ตามบทบาทในค าสั่งแต่งตั้ง ซึ่งลง
นามโดยประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ แต่รับค่าตอบแทนการประชุม
ได ้

  ข้อ 21 มีการจัดท าบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพให้เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบหนึ่งก็ได้ เพ่ือเก็บรักษาไว้ส าหรับใช้ในการอ้างอิง
ค้นคว้าโดยมอบให้ประธานกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ลงนามและรับผิดชอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ครบถ้วนของรายงานทุกครั้ง 

  ข้อ 22 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทุกครั้ง ให้ฝ่าย
เลขานุการถือเป็นวาะประจ าที่จะต้องมีการรายงานบัญชีรับ – จ่าย และสถานกาณณ์การเงินของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

  ข้อ 23 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับค่าตอบแทนการ
ประชุม ครั้งละ 400 บาท และคณะอนุกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนการประชุม ครั้งละ 300 บาท 
และคณะท างานได้รับค่าตอบแทนการประชุม ครั้งละ 200 บาท 

หมวด 3 

การบริหารงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

  ข้อ 24 เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพได้มาจาก 

   1. เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

   2. เงินงบประมาณอุดหนุนสมทบตามสัดส่วนจากองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านร่อม 

   3. เงินบริจาคสมทบจากชุมชน/องค์กรชุมชนอื่นๆ 
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   4. รายได้และทรัพย์สินที่เกิดจากกิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

  ข้อ 25 ให้คณะกรรมการบริหาร กองทุนหลักประกันสุขภาพมอบหมายให้กรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็น ผู้รับผิดชอบในการรับเงิน
และน าส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภ่ยใรสามวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเงิน 

  ข้อ 26 ในการเก็บรักษาเงิน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เปิด
บัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าเรือ ประเภทบัญชีออม
ทรัพย์ ชื่อบัญชี “ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่” 

  ข้อ 27 วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังนี้ 

   (1) จ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ 

   (2) จ่ายทางธนาคารหรือทางอ่ืนที่คณะกรรมการก าหนด 

  ข้อ 28 การจ่ายเงินตามข้อ 27 ให้จ่ายในนามของสิทธิรับเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่
สามารถมารับเงินด้วยตนเอง จะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้รับเงินแทน ก็ให้กระท าได้ 

  ข้อ 29 การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ เป็น
ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงิน หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน
หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอ่ืนที่คณะกรรมการก าหนด เก็บไว้ ให้ตรวจสอบ พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผ็มีสิทธิรับเงินทุกครั้งเมื่อมีการจ่ายเงิน 

  ข้อ 30 อ านาจการอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีดังนี้ 

   (1) ในกรณีที่วงเงินไม่เกิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้เป็น
อ านาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสามารถอนุมัติได้ โดยต้องน าเข้าแจ้ง
คณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป 

   (2) ในกรณีที่วงเงินเกิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้อนุมัติโดย
มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

  ข้อ 31 การพิจารณางบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ สามารถ
สนับสนุนกิจกรรมได้ 4 ลักษณะ 

   (1) การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์เพ่ือ ให้ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
5 กลุ่มหลัก ประกอบด้วยกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความ
เสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทั้งนี้ทุกกลุ่มต้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ 

   (2) สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ สาธารณสุข ที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น 
เช่น โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นต้น 

   (3) การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 

   (4) การบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ ไม่เกินร้อยละสิบของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนในรอบปีงบประมาณนั้น เช่น ค่าอาหาร
ว่าง/กลางวัน เอกสารการประชุม ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
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ในการประชุมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ่ายค่าตอบแทนผู้จัดท ารายงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุม
ภายนอก ฯลฯ 

  ข้อ 32 การบันทึกบัญชีให้ใช้แนวทาง ดังต่อไปนี้ 

   (1) ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ถือปฏิบัติ  แต่ให้
แยกระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ออกจากระบบบัญชีปกติเป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก 

   (2) รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณ 

   (3) การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

   (4) ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการรับเงิน – จ่ายเงินและเงินคงเหลือ
ประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และประจ าปีงบประมาณ 

  ข้อ 33 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพน าเสนอรายงานการเงิน
ให่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ทุกไตรมาส ภายใน
สามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ข้อ 34 ขั้นตอนการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส าหรับ
กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องท าบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐาน 
เพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายและติดตามผลการด าเนินงานโดยมี การรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

   (1) การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ จะต้องมีบันทึกข้อตกลงอย่าง
ชัดเจนว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพได้ตกลงความร่วมมือกับหน่วยบริการสาธารณสุขนั้นในการ
จัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ส าหรับกลุ่มเป้าหมายใด เป็นจ านวนเท่าใด และงบประมาณ
สนับสนุนทั้งสิ้นเท่าไร โดยหน่วยบริการจะต้องมีหน้าที่ในการรายงานสรุปให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพได้ ทราบถึงผลการจัดบริการให้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆด้วย (ตามแบบที่
ก าหนดไว้) 

   (2) การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข จะต้องมีหนังสือ
หรือบันทึกที่เป็นทางการระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้ให้การสนับสนุน) กับหน่วยบริการ (ผู้รับ
การสนับสนุน) เพ่ือให้มีหลักฐานว่าเป็นการสนับสนุนกิจกรรมอะไร และอย่างไรโดยประกอบกับ
หลักฐานการรับ – จ่ายเงินตามระเบียบ (ตามแบบที่ก าหนดไว้) 

   (3) การเสริมสร้างสุขภาพโดยประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ต้องท าบันทึกข้อตกลงอย่างเป็นกิจจะลักษณะระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้ให้การ
สนับสนุน) กับองค์กรชุมชน (ผู้รับการสนับสนุน) นั้นๆ ว่าสนับสนุนในเรื่องอะไร จ านวนเท่าไหร่ มี
เงื่อนไขอย่างไร และต้องเป็นหน้าที่ของผู้ขอรับการด าเนินการเสร็จสิ้น (ตามแบบที่ก าหนดไว้) 

   (4) การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพและอ่ืนๆ ต้อง
มีการบันทึกค่าใช้จ่ายประจ าและในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุน การพัฒนาก าลังคน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต้องมีแผนงานโครงการที่ชัดเจนในการสนับสนุนกิจกรรม และมีการบันทึ ก
เป็นลายลักษณ์อักษรถึงมติการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(ตามแบบที่ก าหนดไว้) 



 ๑๐ 

  ข้อ 35 การใดที่ไม่ได้ก าหนดในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกลักเกณฑ์ที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด 

  ข้อ 36 ประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
 

(นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านร่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
............................................................................................................ 

  ด้วยเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการ
ด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และเพ่ือให้เป็นการบริหารงาน
ด้านงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินการตามนโยบายของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
  อาศัยอ านาจของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่กองทุนสุขภาพชุมชน จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ “ผู้รับการสนับสนุน” หมายความว่า 

(1) หน่วยบริการสาธารณสุขระดับต าบล อ าเภอ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ โรงพยาบาล ที่ประชาชนในต าบลมีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ตามประกาศของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(2) หน่วยบริการหรือสถานบริการอ่ืน หรือสถานบริการทางเลือกที่ครธกรรม
การกองทุนอนุมัติให้ประชาชาชนในเขตรับผิดชอบเข้ารับบริการได้ (ตามประกาศส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการจ่ายเงินกองทุนสุขภาพชุมชน ข้อ 7 (2) ) 

(3) กลุ่มประชาชนหรือองค์กรของประชาชนในเขตพ้ืนที่กองทุนสุขภาพชุมชน 
โดยจดทะเบียน กลุ่มประชาชน องค์กรกับกองทุนสุขภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ข้อ 2 บุคคลที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพ
ชุมชน 

(1) ประธานในพิธีเปิด ปิการฝึกอบรม และผู้ติดตาม 
(2) เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ / กลุ่มประชาชน / องค์กรที่ได้รับงบประมาณจาก

กองทุนในการจัดการฝึกอบรม หรือเข้ารับการอบรม 
(3) วิทยากร 
(4) แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
(5) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบล 

  ข้อ 3 การจ่ายค่าตอบแทน หมายความว่า 
(1) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ อสม. และผู้ได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติงานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายในเขตพ้ืนที่  
(2) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของหน่วยบริการที่

ออกปฏิบัติงานภายในเขตพ้ืนที่ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบเงินบ ารุงของหน่วยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

(3) การนับระยะเวลา 1 วัน หมายความว่า การออกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 
ชั่วโมงต่อวัน ในการออกปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่หากเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนแล้วห้ามเบิกค่าใช้จ่าย
พาหนะในการเดินทางไปราชการ 
  ข้อ 4 กิจกรรมและค่าใช้จ่ายใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการก่อนการ
จัดตั้งกองทุนหรืออยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยบริการสาธารณสุขให้
หน่วยงานนั้นๆรับผิดชอบด าเนินกิจกรรมและค่าใช้จ่ายนั้น 



 ๑๒ 

  ข้อ 5 การจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดท าโครงการส่วนเป็นบุคคลทั่วไป / กลุ่มประชาชน / 
องค์กร / ประชาชน / หน่วยบริการ 

วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท  จ่ายงวดเดียวหลังท าสัญญาภายใน 10 วัน 
วงเงินเกิน  60,000 บาท  งวดที่ 1 จ่ายหลังท าสัญญา 50% 
      งวดที่ 2 จ่ายหลังส่งผลงาน 

  ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ก าหนดเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่ก าหนด 

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



 ๑๓ 

บัญชีค่าใช้จ่ายและอัตราตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ค่าใช้จ่ายในโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านร่อม 

 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวนเงินที่สามารถเบิกได้ 

หมายเหตุ 
สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน 

1. ค่าอาหารครบทุกมื้อ ไม่เกิน 500 บาท ไม่เกิน 800 บาท  
2.  ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 300 บาท ไม่เกิน 600 บาท  
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 35 บาท/คน/

ครึ่งวัน 
ไม่เกิน 50 บาท/คน/

ครึ่งวัน 
 

4.  ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 240 บาท/คน/วัน  
5. ค่าเช่าที่พักให้พักรวมกันตั้งแต่ 2 

คน/ห้อง 
ไม่เกิน 750 บาท/คน/วัน 

 

6.  กรณีมีความจ าเป็น หรือไม่เหมาะสม
ที่จะพัก 2 คนต่อหนึ่งห้อง 

ไม่เกิน 1,200 บาท/คน/วัน 
 

7. กรณไีม่ตัดที่พักให้เบิกจ่ายแก่ผู้
ฝึกอบรมได้ 

ไม่เกิน 500 บาท/คน/วัน 
 

8. ค่าเอกสารฝึกอบรม เบิกจ่ายจริงตามความจ าเป็น  
9. ค่าเลี้ยงรับรองคณะตรวจติดตามและ

ดูงาน 
เบิกจ่ายได้ตามจริง 

 

10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าพาหนะ
เหมาจ่าย 

4 บาท/กิโลเมตร 
 

11. ค่าตอบแทนในการออกปฏิบัติหน้าที่ 
(หากเบิกค่าพาหนะแล้วไม่สามารถ
เบิกค่าตอบแทนได้) 

40 บาท/ผู้ป่วย 1 คน และไม่เกิน 150 บาท/คน/
วัน 

ผู้ป่วย ≥4 
คน/วัน 

12. ค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการ 

400 บาท/คน/ครั้ง 
ประชุมจ านวน 

4 ครั้ง/ปี 
13. ค่าตอบแทนการประชุม

คณะอนุกรรมการ 
300 บาท/คน/ครั้ง 

 

14. ค่าตอบแทนการประชุมคณะท างาน 200 บาท/คน/ครั้ง  
 


