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ประกาศ   
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ   

อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

เรื่อง  ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ พ.ศ.2554 
................................................................. 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช. )  ได้จั ดตั้ งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง ถ่ินหรือ พ้ืน ท่ี ข้ึน   เ พ่ือ ให้การบริหารและ                              
การใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีเป็นไปด้วยความโปร่งใส                                 
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัต ถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการดํา เนินงาน  คณะกรรมการ                       
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ  จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี ้ 

  ข้อ 1  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินองค์การ                 
บริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ พ.ศ. 2554” 

  ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป  

  ข้อ 3  ในระเบียบนี้  

  “องค์การบรหิารส่วนตําบล”  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ   

  “กองทุนหลักประกันสุขภาพ”  หมายถึง  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
ตาเนาะแมเราะ 

  “คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น”  หมายถึง  คณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ 

  “ คณะทํางาน”  หมายความว่า  คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ ง ข้ึนเ พ่ือช่วยเหลือ                   
การดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

  “สํานักงานเลขานุการกองทุน” หมายถึง   สํานักงานเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ   

  ท่ีทําการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตั้งอยู่   ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล                    
ตาเนาะแมเราะ  เลขท่ี  93/7  หมู่ท่ี 4  ตําบลตาเนาะแมเราะ  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

  ข้อ 4  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการบริหารงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่ง  มติของคณะกรรมการ  หรือวิธีปฏิบัติอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือ
ขัดแย้งกับความตามระเบียบนี้ ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน 
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 ข้อ 5  ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
และให้มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา หรือออกประกาศเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี ้

หมวดท่ี 1 
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

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

  ข้อ 6  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข  ของหน่วยบริการหรือสถานบริการอ่ืน 
รวมท้ังสถานบริการทางทางเลือกในตําบลตาเนาะแมเราะ  โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ  ท่ีจําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต  

  ข้อ 7  เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก   กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมี  
ความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ท่ีอยู่ในตําบลตาเนาะแมเราะ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่าง            
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขท่ีคณะกรรมการหลักประกัน                
สุขภาพแห่งชาติกําหนด  

  ข้อ 8  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในตําบลตาเนาะแมเราะ  
จัดทํากิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในตําบล                    
ตาเนาะแมเราะ 

  ข้อ 9  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

หมวดท่ี 2 
สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

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

  ข้อ 10  สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้ 

  (1) มีภูมิลําเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย  ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือข้ึนทะเบียน
ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในพ้ืนท่ีตําบลตาเนาะแมเราะ  อําเภอเบตง   จังหวัดยะลา 

  (2) เป็นผู้พร้อมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

หมวดท่ี 3 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

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

  ข้อ 11  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน  ประกอบด้วย  

  (1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ     เป็นประธานกรรมการ 
  (2)  ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี   จํานวน  2  คน    เป็นรองประธานกรรมการ  
  (3) สมาชกิสภา อบต. ท่ีสภา อบต.ตาเนาะแมเราะ มอบหมาย จํานวน 2  คน   เป็นกรรมการ  
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  (4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ีตําบลตาเนาะแมเราะ  เป็นกรรมการ  
  (5) ผู้แทน อสม.ในตําบลตาเนาะแมเราะ ท่ีคัดเลือกกันเอง  จํานวน  2  คน   เป็น กรรมการ  
  (6) ผู้แทนหมู่บ้านท่ีประชาชนในหมู่บ้านเลือกกันเองจํานวน  5  คน   เป็นกรรมการ 

 (7) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีนายก อบต. มอบหมายเป็นกรรมการ          
และเลขานุการ 

           ให้สาธารณสุขอําเภอเบตง และผู้อํานวยการโรงพยาบาลเบตง  เป็นท่ีปรึกษา 

          ข้อ  12  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน  มีอํานาจหน้าท่ี
ดังต่อไปนี ้ 

  (1)  บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม  ข้อ 6  ข้อ 7  ข้อ 8
ข้อ 9  
  (2)  รับผิดชอบการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพย์สิน  
ในกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด  
  (3)  ดําเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขท้ังท่ีบ้าน  ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
  (4)  จัดทําข้อมูลและแผนการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับปัญหาสาธารณสุข  กลุ่มเป้าหมายและ             
หน่วยบริการต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

 (5)  จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เม่ือสิ้นปีงบประมาณเพ่ือเสนอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การบริหารส่วนตําบล              
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

 (6)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องได้ตามความจําเป็น  

  ข้อ 13  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินให้มีวาระอยู่ใน              
ตําแหน่งคราวละ 2  ป ี

  เม่ือครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการข้ึนใหม่ให้กรรมการ                
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น  อยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกใหม่ 
เข้ารับหน้าท่ี 

  ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่ง  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้มีการดําเนินการคัดเลือก
กรรมการประเภทเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลือของกรรมการท่ีตนแทน 

  ในกรณีท่ีประธานกรรมการตามข้อ  11  วรรคหนึ่ง (1) ไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้                
ให้รองประธานกรรมการ  ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้ตามลําดับ 

  ข้อ 14  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกตามข้อ 11  
วรรคหนึ่ง (2)  (5)  และ (6)  พ้นจากตําแหน่งในกรณี ดังต่อไปนี ้
  (1)  ตาย  
  (2)  ลาออก 
  (3)  ย้ายไปดํารงตําแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีอ่ืน 
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  (4)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
  (5)  เป็นบุคคลล้มละลาย  
  (6)  ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ  ตามข้อ (2) – (5) 
  (7)  โดยคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

 ข้อ 15  ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน              
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  การประชุมต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ก่ึงหนึ่ งของจํานวน              
คณะกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 การลงมติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมมี             
สิทธิออกเสียงเพ่ือการชี้ขาด 

 ข้อ 16  ให้มีระเบียบวาระในการประชุมและในการประชุมให้ท่ีประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องท่ีอยู ่
ในระเบียบวาระการประชุมเท่านั้น 

 ข้อ 17  ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินมีสิทธ ิ           
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได้  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมต ิ

 ข้อ 18  คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานทําหน้าท่ีตามบทบาทในคําสั่งแต่งตั้ง ซึ่งลงนาม                 
โดยประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  โดยไม่มีสิทธอิอกเสียงลงมติ  แต่รับเบี้ยประชุมได ้

 ข้อ 19  มีการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ในระดับท้องถ่ินให้ ทําเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ก็ได้ เ พ่ือเก็บรักษาไว้สําหรับใช้ใน                        
การอ้างอิง  ค้นคว้า  โดยมอบให้ประธานกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ลงนาม และรับผิดชอบความถูกต้อง                 
และความสมบูรณ์ครบถ้วนของรายงานทุกครั้ง 

 ข้อ 20  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินทุกครั้ง  
ให้ฝ่ายเลขานุการถือเป็นวาระประจําท่ีจะต้องมีการรายงานบัญชีรับเงิน-การจ่ายเงิน และสถานการณ์การเงิน               
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 

 ข้อ 21 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินและอนุกรรมการ            
หรือคณะทํางานหรือผู้แทนท่ีเข้าร่วมประชุมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  หรือเบี้ยประชุมจํานวนสองร้อยบาทต่อครั้ง  

 
หมวดท่ี 4 

การบริหารงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
-------------------------------- 

 ข้อ 22  เงินรายรับ หรือทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ได้มาจาก 

 (1) เงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ในส่วนของ               
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 

 (2) เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได้รับจากองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ                     
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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 (3)  เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน 
 (4)  เงินบริจาค 
 (5)  รายได้อ่ืน ๆ หรือทรัพย์สินท่ีได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

  ข้อ 23   บรรดาเงินรายรับในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้นําส่งเข้าบัญชี “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา”  ท่ีเปิดบัญชีไว้กับธนาคาร                  
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  สาขาเบตง    ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย ์  

 ข้อ 24  การรับเงินเข้ากองทุนหลกัประกันสุขภาพให้รับเป็นเงินสด เช็ค  ตั๋วแลกเงิน  หรือธนาณัต ิ

 ข้อ 25  การรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้สํานักงานเลขานุการกองทุน ออกใบเสร็จ                
รับเงินในนามของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง  เว้นแต ่               
การรับเงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และอุดหนุนหรืองบประมาณ                
ท่ีได้รับจากองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือการรับเงินทางธนาคาร                     
ให้ใช้สําเนาใบนําฝากเงินธนาคารเป็นหลักฐานหรือใช้หลักฐานอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได ้

 ข้อ 26  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มอบหมายให้กรรมการหรือ         
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงินและนําส่งเงินเข้า                     
บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายในสามวันทําการ นับแต่วันท่ีได้รับเงิน 

  ข้อ 27  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินอาจสั่งจ่ายเงิน                      
ท่ีได้รับตามข้อ 22 ภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมท่ีคณะกรรมการอนุมัติ ดังนี ้

 (1)  สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีแก่หน่วยบริการในเขตพ้ืนท่ี 

 (2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการหรือสถานบริการอ่ืน หรือสถานบริการทางเลือก เพ่ือให้
กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ใน              
เขตพ้ืนท่ี สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ      
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพ้ืนท่ีได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพอย่างน้อยตามประเภท                 
และขอบเขตของบริการสาธารณสุข ท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 

 (3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจัดทํากิจกรรมเพ่ือ              
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

 (4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือบริหารหรือพัฒนาหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้                   
ต้องไม่เกินร้อยละสิบ ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพในรอบปีงบประมาณนั้น และในกรณี               
ท่ีมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือซือ้ครุภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย 

 ข้อ 28  วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังนี ้

 (1) จ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัต ิ
 (2) จ่ายทางธนาคารหรือทางอ่ืนท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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 ข้อ 29  การจ่ายเงินตามข้อ 28 ให้จ่ายในนามของผู้มีสิทธิรับเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถ             
มารับเงินด้วยตนเอง จะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้รบัเงินแทน ก็ให้กระทําได ้

 

   ข้อ 30   การจ่ ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยปกติต้อง มีหลักฐานการจ่ าย ท่ี                         
เป็นใบเสร็จรับเงิน  ใบสําคัญรับเงิน  หรือหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน                  
หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอ่ืนท่ีคณะกรรมการกําหนด เก็บไว้ให้ตรวจสอบ  พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงินทุกครั้งเม่ือมีการจ่ายเงิน 

 ข้อ 31  ในการเก็บรักษาเงิน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 
เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเบตง  ประเภทบัญชีออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี “กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา” 

 ข้อ 32  การเปิดบัญชี ตามข้อ 31 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถ่ิน มอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีก  3  คน  มีอํานาจลงนามร่วมกันในการเปิดบัญชี              
และเบิกจ่ายเงินจากบัญชีท่ีเปิดไว้กับธนาคารตามจํานวนท่ีคณะกรรมการอนุมัติ   

 การเบิกจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอํานาจ 2 ใน 4  คน ท่ีร่วมกันลงนามในการเปิดบัญชีเป็น              
ผู้ลงนามในการเบิกจ่าย 

  ข้อ 33  กรณีท่ีมีความจําเป็น คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 
อาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือกรรมการและเลขานุการ เก็บรักษาเงินสดไว้เพ่ือสํารองจ่ายภายในวงเงิน           
ไม่เกิน  10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) ต่อวัน  

 ข้อ 34  อํานาจการอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพมีดังนี ้ 

  (1) ในกรณีท่ีวงเงินไม่เกิน 20,000.-บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) ให้เป็นอํานาจของประธาน
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสามารถอนุมัติได้  โดยต้องนําเข้าแจ้งคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป   

 (2) ในกรณีท่ีวงเงินเกิน 20,000.-บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) ให้อนุมัติโดยมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 

  ข้อ 35  การบันทึกบัญชีให้ใช้แนวทาง ดังต่อไปนี ้

  (1) ให้สํานักงานเลขานุการกองทุน บันทึกตามระบบบัญชีขององค์การบริหารส่วนตําบล                    
ท่ีถือปฏิบัติ แต่ให้แยกระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ออกจากระบบบัญชีปกติเป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก    
หรือตามท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 
  (2) รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณ 
  (3) การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันท่ีได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือได้รับ
เงินจากองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ 

   ข้อ 36 ให้สํานักงานเลขานุการกองทุน จัดทํารายงานการรับเงิน-จ่ายเงินและเงินคงเหลือ
ประจําเดือน ประจําไตรมาส และประจําปีงบประมาณ  



 - 7 - 

  ข้อ  37  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินนําเสนอรายงาน
การเงินให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะทุกไตรมาส                   
ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส  และรายงานเม่ือสิ้นปีงบประมาณภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

 ข้อ 38  การพิจารณางบประมาณสนบัสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ สามารถสนับสนุนกิจกรรม
ได้  4  ลักษณะ ดังนี้คือ 

  (1) การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์เพ่ือให้สําหรับกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มหลัก                   
ได้แก่ กลุ่มหญิงมีครรภ์  กลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ํากว่า 6 ปี  กลุ่มเด็กโตและเยาวชน อายุตั้งแต่ 6 ปี ถึง                  
ต่ํากว่า 25 ปี  กลุ่มผู้ใหญ่ คือ อายุตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป  และกลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ  
  (2) สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสุขภาพท่ีอยู่ในชุมชนท้องถ่ิน  เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจําตําบล  โรงพยาบาลชุมชน  ศูนย์บริการสาธารณสุข  เป็นต้น 
  (3)  การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน 
  (4)  การบริหารกองทุน/พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและอ่ืนๆ ไม่เกินร้อยละสิบ ของ
ค่าใช้จ่ายท้ังหมด เช่น เบี้ยประชุม  อาหารว่าง/กลางวัน  เอกสารการประชุม  วัสดุสํานักงาน  ค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน   แลกเปลี่ยนความรู้  จ่ายค่าตอบแทนผู้จัดทํารายงาน   ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วม
ประชุมภายนอก  ฯลฯ 

 ข้อ 39  ข้ันตอนการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ สําหรับกิจกรรม                   
ท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องทําบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือใช้ประกอบ               
การเบิกจ่ายและติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ                 
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 

 (1) การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์  จะต้องมีบันทึกข้อตกลงอย่างชัดเจนว่า               
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้ตกลงความร่วมมือกับหน่วยบริการสาธารณสุขนั้น  ในการจัดบริการตาม                      
ชุดสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง  สําหรับกลุ่มเป้าหมายใด เป็นจํานวนเท่าใด และงบประมาณสนับสนุนท้ังสิ้นเท่าไร          
โดยหน่วยบริการจะต้องมีหน้าท่ีในการรายงานสรุปให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ                        
ในระดับท้องถ่ินได้ทราบถึงผลการจัดบริการให้สําหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ด้วย  (ตามแบบท่ีกําหนดไว)้ 

 (2) การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข จะต้องมีหนังสือหรือบันทึกท่ีเป็น
ทางการระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้ให้การสนับสนุน) กับหน่วยบริการ (ผู้รับการสนับสนุน)  เพ่ือให้มี
หลักฐานว่าเป็นการสนับสนุนกิจกรรมอะไร และอย่างไรโดยประกอบกับหลักฐานการรับ – จ่ายเงินตามระเบียบ 
(ตามแบบท่ีกําหนดไว)้ 

 (3) การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนในชุมชนท้องถ่ินและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ต้องทําบันทึก
ข้อตกลงอย่างเป็นกิจจะลักษณะระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้ให้การสนับสนุน) กับองค์กรชุมชน                 
(ผู้รับการสนับสนุน)  นั้นๆ  ว่าสนับสนุนในเรื่องอะไร จํานวนเท่าไร  มีเงื่อนไขอย่างไร  และต้องเป็นหน้าท่ีของ             
ผู้รับการสนับสนุนจะต้องจัดทําสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ                  
ในระดับท้องถ่ินทราบ เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้น  (ตามแบบท่ีกําหนดไว)้ 
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 (4) การบริหารจัดการกองทุน/ พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ และอ่ืนๆ  ต้องมีการบันทึก
ค่าใช้จ่ายประจําและในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุน การพัฒนากําลังคน กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต้องมีแผนงานโครงการท่ีชัดเจนในการสนับสนุนกิจกรรม และมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร                        
ถึงมติการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (ตามแบบ 
ท่ีกําหนดไว)้ 

 ข้อ 40  การใดท่ีไม่ได้กําหนดในระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน  ท้ังนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กําหนด 
 
   ประกาศ   ณ  วันท่ี   5   เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2554  
 
 
 

(นายวิรัต  แซ่ตัน) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตาเนาะแมเราะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


