
ระเบียบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถินหรือพนืท ี

ว่าด้วยการดําเนินงาน และบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถินหรือพนืท ี

องค์การบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพษิณุโลก พ.ศ.2558 
 

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

 โดยทีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถินหรือพืนที

องค์การบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก พ.ศ.2553 เสียใหม่ เพือให้

สอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพฉบบัใหม่ และมีความชดัเจนมากยงิขึน  

 อาศยัอาํนาจตามความในประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกาํหนด

หลกัเกณฑเ์พือสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ดาํเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพในระดบัทอ้งถินหรือพืนที พ.ศ.2557 ขอ้ 11 (2) และคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบั

ทอ้งถินหรือพืนทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม ไดมี้มติในการประชุมครังที 1/2558 เมือวนัที 29 

มกราคม 2558 ใหอ้อกระเบียบไว ้ดงัต่อไปนี 

  ขอ้ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถินหรือพืนทีว่าดว้ยการ

ดาํเนินงาน และบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถินหรือพืนทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ชุมแสงสงคราม อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก พ.ศ.2557” 

 ขอ้ 2 ระเบียบนีใชบ้งัคบัตงัแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 ใหย้กเลิก 

  (1) ระเบียบระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินหรือพืนทีองค์การบริหารส่วน

ตาํบลชุมแสงสงคราม อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก พ.ศ.2553 

  (2) ระเบียบระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินหรือพืนทีองค์การบริหารส่วน

ตาํบลชุมแสงสงคราม อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก (ฉบบัที 2) พ.ศ.2557 

 ขอ้ 4 ในระเบียบนี 

  “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม    

ทีไดรั้บการสนบัสนุนใหด้าํเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินหรือพืนที 

                  “กองทุนหลกัประกันสุขภาพระดับทอ้งถินหรือพืนที” หมายความว่า กองทุนหลกัประกัน

สุขภาพระดบัทอ้งถินหรือพืนทีองค์การบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม เพือการสร้างเสริมสุขภาพ การ

ป้องกนัโรค การฟืนฟสูมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดบัปฐมภูมิ ทีจาํเป็นต่อสุขภาพและการดาํรงชีวิต 

  “คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบั

ทอ้งถินหรือพืนทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม  

 ขอ้ 5 ทีทาํการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถินหรือพืนที ตงัอยู่ ณ ทีทาํการองค์การ

บริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม หมู่ที 11 ถนนบางระกาํ – สุโขทยั อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก 

65240 



 

 ขอ้ 6 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถินหรือพืนที

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม รักษาการตามระเบียบนี และมีอาํนาจตีความวินิจฉยัปัญหา ยกเวน้

การปฏิบติัตามระเบียบนี กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัเพือดาํเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี โดยตอ้ง

ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกันสุขภาพระดับพืนทีหรือทอ้งถิน องค์การ

บริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม 

  
 

หมวดที 1 

วตัถุประสงค์ของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถนิหรือพนืท ี

  ขอ้ 7 เพือสนบัสนุน และส่งเสริมการจดับริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ 

หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพืนที โดยเน้นเรืองการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  การฟืนฟู

สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดบัปฐมภูมิเชิงรุก ทีจาํเป็นต่อสุขภาพและการดาํรงชีวิต เพือให้กลุ่มแม่

และเด็ก กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพทีมีความเสียงและกลุ่มผูป่้วยโรคเรือรังทีอยู่ใน

พืนที สามารถเขา้ถึงบริการสาธารณสุขไดอ้ยา่งทวัถึงและมีประสิทธิภาพมากขึน 

  ขอ้ 8 เพือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน ในพืนที ไดด้าํเนินงาน

ตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรคให้แก่สมาชิกหรือ

ประชาชนในพืนที และกรณีมีความจาํเป็นตอ้งจดัซือวสัดุทีมีลกัษณะเป็นครุภณัฑ์ให้สนับสนุนไดใ้นวงเงิน

ไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการ วสัดุทีมีลกัษณะเป็นครุภณัฑ์ทีจดัหาได ้ให้อยู่ในความดูแลและบาํรุงรักษา

ของกลุ่มหรือองคก์รประชาชนหรือหน่วยงานอืน ทีไดรั้บการสนบัสนุนนนัๆ 

  ขอ้ 9 เพือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การพืนฟู

สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดบัปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนยเ์ด็กเล็กหรือศูนยชื์ออืนทีดาํเนินกิจกรรม

เกียวกบัการพฒันาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนยพ์ฒันาและฟืนฟูคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุและคนพิการ 

หรือศนูยชื์ออืนทีดาํเนินกิจกรรมเกียวกบัการพฒันาและฟืนฟูคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุและคนพิการในชุมชน         

ตามหลกัเกณฑที์สาํนักงานกาํหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนนั 

  ข้อ 10 เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพฒันากองทุนหลกัประกันสุขภาพให้มี

ประสิทธิภาพ ทังนีต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละ

ปีงบประมาณนนั และในกรณีทีมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้พือซือครุภณัฑที์เกียวขอ้งโดยตรง ครุภณัฑน์นัจะตอ้งมี

ราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจดัซือจดัจา้งให้ใชร้ะเบียบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินโดย

อนุโลม และครุภณัฑที์จดัหาได ้ใหอ้ยูใ่นความดูแลและบาํรุงรักษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินนนั  ๆ

  ขอ้ 11 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภยัพิบติัในพืนที ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมติัจ่าย

เงินกองทุนเพือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความ

จาํเป็น เหมาะสม และทนัต่อสถานการณ์ได ้ 

 



 

 

 

หมวดที 2 

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพนืทีหรือท้องถนิ 

 ขอ้ 12 ใหมี้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพืนทีหรือทอ้งถิน องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม ประกอบดว้ย 

   (1) นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม  เป็นประธานกรรมการ 

   (2) ผูท้รงคุณวุฒิในพืนที จาํนวน 2 คน   เป็นรองประธานกรรมการ 

   (3) สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม   

          ทีสภามอบหมาย จาํนวน 2 คน   เป็นกรรมการ 

   (4)  หวัหนา้หน่วยบริการปฐมภูมิในพืนที จาํนวน 2 คน เป็นกรรมการ 

  (5)  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในพืนที 

          ทีคดัเลือกกนัเอง  จาํนวน 2 คน   เป็นกรรมการ 

  (6)  ผูแ้ทนหมู่บา้นหรือชุมชนทีประชาชนในหมู่บา้น 

          หรือชุมชนคดัเลือกกนัเอง จาํนวนไม่เกิน 5 คน  เป็นกรรมการ 

  (7)  ผูแ้ทนศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน  

          หรือศนูยรั์บเรืองร้องเรียนอิสระในพืนที หน่วยละ 1 คน (ถา้มี)   เป็นกรรมการ 

   (8)  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม หรือเจา้หนา้ทีอืน 

        หรือเจา้หนา้ทีอืนทีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  ชุมแสงสงคราม มอบหมาย                                 เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(9)  ผูอ้าํนวยการหรือหวัหนา้กองสาธารณสุข  

 และสิงแวดลอ้มหรือส่วนสาธารณสุข 

 หรือทีเรียกชืออืนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 หรือเจา้หนา้ทีอืนทีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 ชุมแสงสงคราม มอบหมาย                                  เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 การคดัเลือกกรรมการตาม (5) และ (6) ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน จดัประชุมเพือใหบุ้คคล

ในแต่ละกลุ่มไดค้ดัเลือกกนัเองอยา่งเปิดเผยและมีส่วนร่วมของประชาชนทีเกียวขอ้งในพืนที ตามหลกัเกณฑ์

ทีสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติกาํหนด 

 กรณีในพืนทีขององค์การบริหารส่วนตาํบล ทีมีหน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่า 2 แห่ง ให้นํา

หลกัเกณฑที์กาํหนดตามวรรคสองมาบงัคบัใชเ้พือคดัเลือกหัวหน้า หน่วยบริการปฐมภูมิในพืนที จาํนวน 2 

คน เป็นกรรมการ 

 ให้กรรมการตาม (1) และ (3) – (9) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (2) จาํนวน 2 คน จาก

ผูท้รงคุณวุฒิในพืนที โดยใหค้นหนึงเป็นรองประธานกรรมการคนทีหนึง และอีกคนหนึงเป็นรองประธาน

กรรมการคนทีสอง 



 

 ให้องค์การบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม แจง้รายชือผูไ้ด้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการ

พร้อมบนัทึกรายงานการประชุมคดัเลือก ให้สาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ออกคาํสั งแต่งตงัเป็น

คณะกรรมการกองทุนต่อไป 

  ขอ้ 13 ใหก้รรมการในคณะกรรมการกองทุนทีมาจากการคดัเลือก มีวาระอยู่ในตาํแหน่ง คราวละ 4 ปี

  เมือกรรมการในวรรคหนึงอยูใ่นตาํแหน่งครบวาระ 4 ปีแลว้ ยงัมิไดมี้การแต่งตงักรรมการขึน

ใหม่ ใหก้รรมการทีครบวาระนนั อยูใ่นตาํแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึงไดรั้บการแต่งตงัใหม่เขา้รับหน้าที 

ทงันีตอ้งไม่เกินหกสิบวนั 

 ในกรณีทีกรรมการตามวรรคหนึง พน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการดาํเนินการคดัเลือก

กรรมการประเภทเดียวกนัแทน และใหผู้ไ้ดรั้บการคดัเลือกอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระทีเหลือ ของกรรมการ

ซึงตนแทน 

 ในกรณีทีประธานกรรมการตามข้อ 12 วรรคหนึง (1) มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าทีได้ให้รอง

ประธานกรรมการ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุมไดต้ามลาํดบั แต่กรณีทีประธานกรรมการตามขอ้ 12 วรรค

หนึง (1)  ไม่มีหรือพน้จากตาํแหน่ง ให้ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงครามทีปฏิบติัหน้าทีแทน

ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงครามนัน ปฏิบติัหน้าทีเป็นประธานกรรมการแทน

  

  ขอ้ 14 นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการทีมาจากการคดัเลือกตามขอ้ 12 วรรค

หนึง (2) (4) (5) (6) และ (7) นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ ให้พน้จากตาํแหน่ง ในกรณี

ดงัต่อไปนี 

(1)  ตาย 

(2)  ลาออก 

(3)  ยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในทอ้งถินหรือพืนทีอืน 

(4)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(5)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 

  (6)  ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่โทษสาํหรับความผดิทีได้

กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 

หมวดที 3 

อาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพนืทีหรือท้องถิน 

 ขอ้ 15 คณะกรรมการ มีอาํนาจหนา้ที ดงันี 

   (1) พิจาณาอนุมติัแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

กองทุน 

  กรณีกรรมการผูใ้ดในคณะกรรมการกองทุน เป็นผูเ้สนอและดาํเนินการแผนงาน หรือ

โครงการ หรือกิจกรรม ใหก้รรมการผูน้นัมีสิทธิแจง้ต่อทีประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมติัแผนงาน หรือ

โครงการ หรือกิจกรรมนนั 



 

 

  (2) ออกระเบียบทีจาํเป็นเพือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบว่าด้วย

ค่าตอบแทนของนุกรรมการหรือคณะทาํงานหรือผูด้าํเนินงาน ทงันี ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศ และไม่

เกินกว่าอตัราหรือหลกัเกณฑที์คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติกาํหนด 

   (3) ควบคุมและกาํกบัดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจดัทาํบญัชี เงิน

หรือทรัพยสิ์นในกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถินหรือพืนทีองค์การบริหารส่วนตาํบลชุมแสง

สงคราม ใหเ้ป็นไปตามทีสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติกาํหนด 

  (3) กาํกบัดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผูที้ได้รับอนุมติัตามข้อ 7 – ขอ้ 11 ให้

เป็นไปตามแผนงาน โครงการทีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ

หลกัประกนัสุขภาพกาํหนด 

   (4) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขทงัทีบา้น ในชุมชนหรือหน่วยบริการไดอ้ยา่งทวัถึงและมีประสิทธิภาพ 

   (5) ให้คาํแนะนําในการจัดทาํข้อมูลและแผนดําเนินงานทีเกียวกับปัญหาสาธารณสุข 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่างๆ ทีเกียวขอ้ง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

   (6) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการจดัทาํสรุปผลการดาํเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงิน

คงเหลือของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  

   (7) แต่งตงัคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพือดาํเนินงานทีเกียวขอ้งไดต้ามความจาํเป็น 

 

หมวดที 4 

รายได้หรือทรัพย์สินในกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

 ขอ้ 16 เงินหรือทรัพยสิ์นในกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ประกอบดว้ย 

   (1)  เงินค่าบริการสาธารณสุขทีไดรั้บจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติในส่วนของ

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ตามทีคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติกาํหนด 

   (2)  เงินงบประมาณทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบั

ทอ้งถินหรือพืนที ตามสดัส่วนทีกฎหมายกาํหนด      
   

  (3)  เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน 

   (4)  รายไดอื้นๆ หรือทรัพยสิ์นทีไดรั้บมาในกิจการของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

 

หมวดที 5 

การบริหารงบประมาณ  การรายงานการเงนิ 

 ขอ้ 17 การรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน 

      (1) เงินรายรับตาม ข้อ 16 ต้องนําส่งเขา้บญัชีเงินฝากของกองทุนทีได้เปิดไวก้ับสถาบัน

การเงิน การเปิดบัญชีของกองทุน ให้เปิดไวก้บัธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 



 

ประเภทบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ชือบญัชี “กองทุนหลกัประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนทีองค์การ

บริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม” 

  (2) การรับเงินเขา้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถินหรือพืนที ให้รับเป็น เงินสด 

เช็ค ตวัแลกเงิน ธนาณัติ และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน

หรือพืนที ตามแบบทีสาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพกาํหนด ให้แก่ผูช้าํระเงินทุกครัง เวน้แต่การรับเงินที

ไดรั้บการจดัสรรแต่ละปีจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติตามทีคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติกาํหนด    โดยใหใ้ชห้ลกัฐานการโอนเงินผา่นทางธนาคารเป็นหลกัฐานอา้งอิงในการบนัทึกบญัชี 

  (3) เงินสดทีกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถินหรือพืนทีไดรั้บไว ้ให้นาํฝากเข้า

บญัชีภายในวนัทีไดรั้บเงิน หากไม่สามารถนาํเงินดงักล่าวฝากเขา้บญัชีไดท้นั ใหพ้นกังานส่วนตาํบลทีนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมอบหมาย นาํเงินสดจาํนวนดงักล่าวเก็บรวมไวใ้นซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถินหรือพืนที จาํนวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชือผูรั้บผดิชอบ 

 ขอ้ 18 หลกัฐานในการรับเงินของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

   (1) ในการรับเงินจากบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล กองทุนตอ้งออกใบเสร็จรับเงินใน

นามของคณะกรรมการ ให้กับผูช้าํระเงินทุกครัง สาํหรับแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ให้เป็นไปตามแบบที

คณะกรรมการกาํหนด 

   (2) การรับเงินค่าบริการสาธารณสุข จากสาํนักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ใช้

หนงัสือแจง้การโอนจากสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เป็นหลกัฐาน แลว้ส่งเป็นหนงัสือตอบรับให ้

สปสช. ทังนี หนังสือแจ้งการโอนสามารถดาวน์โหลดได้ที http://www.nhso.go.th เลือกเมนูสําหรับผู ้

ใหบ้ริการ แลว้เลือกเมนูย่อย NHSO budget เลือกรายงานการจ่ายเงินกองทุน เลือกปีงบประมาณทีตอ้งการ

ทราบ 

   (3) การรับเงินสมทบจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ให้ใชส้าํเนาใบนาํฝากเงินของธนาคาร

เป็นหลกัฐาน แลว้ออกใบเสร็จรับเงินตามขอ้ 2๐ (1) ส่งใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม ทีเป็น

เจา้ของงบประมาณ 

 ขอ้ 19 การสงัจ่ายเงิน 

(1) ให้ผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสั งจ่ายเงินกองทุนหลกัประกัน

สุขภาพตามวตัถุประสงคข์องกองทุน ทงัภายใตแ้ผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที

คณะกรรมการกองทุนอนุมติั 

(2) วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ใหจ่้ายได ้ดงันี 

- จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตวัแลกเงินหรือธนาณัติ 

- จ่ายทางธนาคารหรือทางอืนตามทีคณะกรรมการกองทุนกาํหนด 

- กรณีทีมีความจาํเป็นตอ้งจ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพนับาท) 

โดยให้พนักงานส่วนท้องถินหรือผูบ้ริหารสูงสุดมอบหมายเป็นผูท้าํการเบิกจ่าย หรื

ออก 
 



 

เช็คสั งจ่ายในนามของพนักงานส่วนทอ้งถินทีไดรั้บมอบหมายโดยขีดฆ่าคาํว่า “หรือ

ตามคาํสงั” “หรือผูถื้อ” ออก และจ่ายใหแ้ก่ผูมี้สิทธิรับเงินในวนัเดียวกนั หรือภายในวนั

ทาํการถดัไป 

(3) ให้ผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือปลดัองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินคนใดคนหนึงลงนามร่วมกบัพนักงานส่วนทอ้งถิน คนใดคนหนึงทีผูบ้ริหาร

สูงสุดมอบหมายไวจ้าํนวน 2คน ร่วมเป็นผูล้งนาม 2 คน เป็นผูเ้บิกเงินจากบญัชีกองทุน

หลักประกันสุขภาพตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมทีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการกองทุน 

(4) การจ่ายใหผู้มี้สิทธิรับเงินทีเป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือ

หน่วยงานอืน ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือ

หน่วยงานอืนนนัเป็นผูรั้บเงินหากไม่สามารถมารับเงินไดด้ว้ยตนเอง จะมอบอาํนาจให้

ผูอื้นเป็นผูรั้บเงินแทน ก็ใหก้ระทาํได ้ทงันี ตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจทีชดัเจน 

(5) การจ่ายใหผู้มี้สิทธิรับเงินทีเป็นกลุ่มหรือองคก์รประชาชน ใหผู้แ้ทนทีไดรั้บมอบหมาย

จากกลุ่มหรือองคก์รประชาชน ไม่นอ้ยกว่า 2 คนขึนไปเป็นผูรั้บเงิน 

(6) การจ่ายเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ต้องมีหลกัฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน 

ใบสําคัญรับเงินตามแบบทีสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติก ําหนด หรือ

หลกัฐานการนาํเงินเขา้บญัชีเงินฝากทีธนาคารของผูมี้สิทธิรับเงินหรือหลกัฐานการรับ

เงินอยา่งอืนตามทีคณะกรรมการกองทุนกาํหนด เพือเก็บไวใ้หต้รวจสอบ 

 ทงันี การสงัจ่ายเงินของกองทุน ภายใตก้รอบแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรมทีผ่านการ

อนุมติัของคณะกรรมการกองทุน โดยมีการแยกประเภทรายจ่ายตามกิจกรรม 5 ประเภท ดงันี 

  (1) ค่าใชจ่้ายเพือสนบัสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขใน

พืนที 

  (2) ค่าใชจ่้ายเพือสนบัสนุนแก่กลุ่มหรือองคก์รประชาชนหรือหน่วยงานอืนในพืนที ในการ

จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค 

  (3) ค่าใชจ่้ายเพือสนับสนุนแก่ ศูนยพ์ฒันาและดูแลเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาและฟืนฟูคุณภาพ

ชีวิต ผูสู้งอาย ุและคนพิการ 

  (4) ค่าใชจ่้ายเพือการบริหารจดัการหรือพฒันากองทุน 

  (5) ค่าใชจ่้ายเพือกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภยัพิบติัในพืนที (ถา้มี) 

       ทงันีไม่ไดมี้การกาํหนดสดัส่วนของงบประมาณในแต่ละประเภทไว ้ยกเวน้ ประเภทที 

(3) ค่าใชจ่้ายเพือสนบัสนุนแก่ ศนูยพ์ฒันาและดูแลเด็กเลก็ ศนูยพ์ฒันาและฟืนฟคุูณภาพชีวิตผูสู้งอายุและคน

พิการ ตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 15 และประเภทที (4) ค่าใชจ่้ายเพือการบริหารจดัการกองทุน ตอ้งไม่เกินร้อย

ละ 15 ของเงินรายรับทงัหมดของกองทุนในปีงบประมาณนนั 

 

 



 

 ขอ้ 20 การจดัทาํบญัชีของกองทุน 

   เมือกองทุนกองทุนหลกัประกันสุขภาพได้รับเงินจากสํานักงานหลกัประกันสุขภาพ

แห่งชาติหรือวนัทีได้รับเงินจากองค์การบริหารตาํบล  ให้ถือว่าเป็นวนัเริมระบบบัญชีของกองทุน รอบ

ระยะเวลาของบญัชีใหถื้อตามปีงบประมาณ สาํหรับระบบบญัชีของกองทุนให้แยกการจดัทาํบญัชีออกจาก

ระบบบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

ส่วนการบนัทึกบญัชีใหบ้นัทึกตามระบบบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซึงในปัจจุบนั

การจดัทาํบญัชีการรับ  การจ่ายเงิน  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  ไดก้าํหนดให้มีการบนัทึกผ่าน

ระบบออนไลน์ทีเว็บไซด์ http://tobt.nhso.go.th/ กองทุนต้องรายงานผลเป็นประจาํทุกเดือน โปรแกรม

รายงานผลดงักล่าว จะออกรายงานบญัชีการรับเงิน การจ่ายเงินประจาํเดือน (แยกรายวนั) ของกองทุนซึง

บนัทึกการรับจ่ายเงินนี กองทุนหลกัประกนัสุขภาพตอ้งจดัพิมพเ์ก็บไวเ้ป็นประจาํทุกเดือน (ภายในวนัที 10 

ของเดือนถดัไป)  ผูรั้บผดิชอบการจดัทาํรายงาน ตอ้งเสนอรายงานดงักล่าวต่อประธานกรรมการ กรรมการ

และเลขานุการ และให้ผูรั้บผิดชอบการจดัทาํรายงาน ลงลายมือชือไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้จดัเก็บไว ้ เพือเป็น

หลกัฐานในการตรวจสอบจากสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

 ขอ้ 21 จดัให้มีการกาํกบัติดตามและตรวจสอบ สถานการณ์การเงินของกองทุนหลกัประกัน

สุขภาพ โดยตอ้งมีการจดัทาํรายงานการเงินผา่นระบบออนไลน์ ดงันี 

    (1) รายงานการรับจ่ายเงินประจาํเดือน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพมีหน้าทีตอ้งจดัทาํแบบ

บนัทึกรายการรับจ่ายเงินกองทุนไวเ้ป็นประจาํทุกครังทีมีรายการรับหรือจ่ายเงิน และเมือถึงสินเดือนตอ้ง

จดัพิมพร์ายงานออกจากระบบออนไลน์เสนอประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผูรั้บผิดชอบ

การจัดทาํรายงานลงลายมือชือไว้เป็นหลกัฐานแลว้จัดเก็บไว ้เพือเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบจาก

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

    (2) รายงานการเงินรายไตรมาส  โดยเมือสินสุดแต่ละไตรมาส  กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

ต้องจัดพิมพ์รายงานออกจากระบบออนไลน์  ให้ประธานกรรมการ  กรรมการและเลขานุการ และ

ผูรั้บผดิชอบการจดัทาํรายงาน  ลงลายมือชือไวเ้ป็นหลกัฐาน  รายงานนีให้จดัทาํขึนเป็นสองชุด  คือ  ชุดที

หนึง ให้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานทีกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  ชุดทีสอง ให้จดัส่งให้สาํนักงานหลกัประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ตามเวลาทีกาํหนด ดงันี 

   ไตรมาสทีหนึง รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนตุลาคม-ธนัวาคม และจดัส่งให ้

สปสช. เขต ภายในสามสิบวนั นบัจากวนัสินไตรมาส 

   ไตรมาสทีสอง รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนมกราคม-มีนาคม และจดัส่งให ้

สปสช. เขต ภายในสามสิบวนั นบัจากวนัสินไตรมาส 

   ไตรมาสทีสาม รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนเมษายน- มิถุนายน และจดัส่งให ้

สปสช. เขต ภายในสามสิบวนั นบัจากวนัสินไตรมาส 

   ไตรมาสทีสี รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนกรกฎาคม-กนัยายน และจดัส่งให ้

สปสช. เขต ภายในสามสิบวนั นบัจากวนัสินไตรมาส 

    (3) รายงานสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี 



 

   ทุกสินปีงบประมาณ (เดือนกนัยายน)  กองทุนหลกัประกนัสุขภาพตอ้งมีการจดัทาํรายงาน

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยรายงานสรุปต้อง

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญัอยา่งนอ้ยสามส่วน คือ 

  ส่วนทีหนึง ขอ้มลูทวัไป 

   ส่วนทีสอง สรุปผลการดาํเนินงานตามแผนงานโครงการ 

   ส่วนทีสาม รายงานสรุปสถานการณ์การเงิน 

   รายงานสรุปนี ตอ้งจดัทาํใหแ้ลว้เสร็จ และจดัส่งภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยให้

เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานทีกองทุนจาํนวน 1 ชุด และส่งให ้สปสช. เขต จาํนวน 1 ชุด  

 ข้อ 22 ลักษณะการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ก่อนมีการเบิกจ่ายเงินต้องมี

องคป์ระกอบครบทงัสีองคป์ระกอบ คือ 

   (1)  มีคณะกรรมการ ซึงสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต เป็นผูอ้อกคาํสั ง

แต่งตงั 

  (2)  มีงบประมาณทีได้รับการสมทบจากสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติและ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาแก หากมีการดาํเนินงานต่อเนืองในปีต่อไป องค์การบริหารส่วนตาํบลชุมแสง

สงคราม   

 
 

ตอ้งจดัทาํขอ้บญัญติัสบทบเงินเขา้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเป็นประจาํทุกปี ซึงเป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่า

ทีสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติกาํหนด 

  (3)  กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อาจกาํหนดระเบียบการใชจ่้ายเงินของกองทุนเพิมเติมได ้

โดยคณะกรรมการต้องจัดทําระเบียบการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทีผ่านมติเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 

  (4)  มีแผนงานหรือโครงการด้านสุขภาพทีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ เมือมี

องค์ประกอบดังกล่าวครบถว้นแลว้  ต่อไปก็จะเป็นขันตอนในการปฏิบัติงานจริง นั นคือผูรั้บผิดชอบ

โครงการต้องไปดาํเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมทีไดรั้บการอนุมติั เพือให้เกิดความ

สะดวกและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริง ประกอบกบัส่วนใหญ่ผูรั้บผิดชอบโครงการจะเป็นหน่วยงาน

สาธารณสุข  หรือองค์กรภาคีต่างๆ  ในพืนที  จึงอาจไม่มีงบประมาณในการทดรองจ่ายก่อน  กองทุน

หลกัประกนัสุขภาพจึงอาจพิจารณาการเบิกจ่ายเงินสนบัสนุนหรืออุดหนุนให้กบัผูรั้บผิดชอบโครงการ เป็น

สามลกัษณะ  คือ 

การจ่ายตามข้อตกลง การจ่ายเงินในลกัษณะนีเป็นการจ่ายล่วงหน้าบางส่วน หรือเต็ม

จาํนวน  ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรเป็นรายขอ้ตกลง (จดัทาํเป็นเงือนไขการจ่ายเงิน) ซึงการจ่ายโดยวิธี

นี จะเหมาะสมกบัการจ่ายกบัแผนงาน โครงการทีผูรั้บผิดชอบตอ้งมีการใชจ่้ายเงินล่วงหน้า หรือจ่ายขณะ

ทาํงาน  เช่น การรณรงคง์านดา้นสุขภาพ การจดัประชุมสมัมนา เป็นตน้ ขอ้ดีของการจ่ายเงินตามวิธีนี คือ ผูที้

รับผดิชอบโครงการจะตอ้งเป็นผูจ้ดัเก็บหลกัฐานประกอบการจ่ายต่างๆ เพือรอการตรวจสอบไวเ้อง ดงันี  



 

    -  แผนงานหรือโครงการทีผา่นการอนุมติั และประธานกรรมการไดล้งนามเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรแลว้ 

-  แบบบนัทึกขอ้ตกลง กองทุนหลกัประกนัสุขภาพตอ้งระบุรายละเอียดอนัเป็น

สาระสาํคญัในขอ้ตกลงใหค้รบถว้น ประกอบดว้ย รายละเอียดโครงการ  เช่น ชือโครงการ ผูรั้บผิดชอบ ทีอยู ่

เป็นตน้, รายละเอียดงวดเงิน  (เงือนไขการจ่ายเงิน) ว่ามีการจ่ายอยา่งไร กีงวด งวดละเท่าไหร่ จ่ายเมือไร เช่น 

งวดที 1 จ่ายใหผู้รั้บผดิชอบโครงการ  ร้อยละ..............ของเงินทงัหมดเป็นเงิน................บาท  เมือมีการลง

นามในขอ้ตกลงแลว้ งวดที 2 (งวดสุดทา้ย) จ่ายให้ผูรั้บผิดชอบโครงการ  ร้อยละ.............ของเงินทงัหมด      

เป็นเงิน...................บาท  เมือผูรั้บผิดชอบส่งรายงานผลสรุปตามโครงการทังหมด, งวดงาน  เป็นการ

กาํหนดการส่งมอบงาน หรือรายงานผลงานทีเกิดขึนในการปฏิบัติงานตามโครงการ ซึงขอ้มูลนีจะเป็น

ส่วนประกอบส่วนหนึงในการพิจารณาการเบิกจ่ายเงิน, การกาํหนดหรือแต่งตงัผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบ

หรือติดตามผลการดาํเนินงาน, หลกัฐานการรับเงินของผูรั้บผดิชอบโครงการ, หลกัฐานการส่งมอบงานหรือ

รายงานผลการดาํเนินงาน จดัทาํหรือส่งตามการกาํหนดงวดงาน งวดเงิน 

     การจ่ายตามใบยืม การจ่ายเงินในลกัษณะนี เป็นการจ่ายล่วงหน้าบางส่วนหรือหมดทัง

จาํนวน  ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรคลา้ยกับการจ่ายในลกัษณะขอ้ ก  แต่จะแตกต่างในการจดัส่ง

เอกสารประกอบการใชคื้นเงินยมื  ซึงผูที้ยมืเงินตอ้งส่งเอกสารการจ่ายมาใหก้องทุนดว้ย ซึงการจ่ายโดยวิธีนี

จะเหมาะสมกับกิจกรรมทีผูรั้บผิดชอบตอ้งมีการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า เช่น ตอ้งเดินทางไปประชุมสัมมนา 

โครงการทีกาํหนดงบประมาณตามรายผลงาน การออกเยียมบา้น ทงันีการจ่ายในลกัษณะนีตอ้งมีเอกสาร

หลกัฐานประกอบสาํคญั คือ  

-  แผนงาน และโครงการทีผ่านการอนุมติัแลว้ และมีการจัดทําโครงการและ

รายละเอียดต่างๆ  ใหผู้มี้อาํนาจในการอนุมติัโครงการลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ 

-  บนัทึกขอ้ตกลงระหว่างกองทุนกบัเจา้ของโครงการ 

-  เอกสารใบยืม  ควรระบุรายละเอียดประมาณการใช้งบประมาณต่างๆ ให้

ครบถว้นมากทีสุด 

-  หลกัฐานการรับเงินยมืของผูย้มื 

-  หลกัฐานการใชคื้นเงินยมื ประกอบดว้ย บนัทึกการใชคื้นเงินยมื 

-  เอกสารแสดงรายละเอียดการจดัซือ จดัจา้ง (ถา้มี) 

-  เงินสดคืน (ถา้มี) 

-  สรุปผลการดาํเนินงานในกรณีทีมีการกาํหนดไว ้

   การจ่ายตามกจิกรรม การจ่ายเงินในลกัษณะนีจะเป็นการจ่ายหลงัมีการดาํเนินงานเกิดขึน

ตามกิจกรรม หรือโครงการแลว้  การจ่ายในลกัษณะนีกองทุนหลกัประกนัสุขภาพจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบใน

การจดัทาํเอกสารการเบิกจ่ายเองทงัหมด  ส่วนใหญ่กิจกรรมจะเป็นกิจกรรมในหมวดของการบริหารจดัการ

กองทุน เช่น การจดัประชุมกรรมการ  การจดัหาพสัดุ  ครุภณัฑเ์พือการบริหาร ซึงการจ่ายในลกัษณะนี  ตอ้ง

มีเอกสารสาํคญัประกอบดว้ย 



 

-  แผนงานหรือโครงการทีผ่านการอนุมติัแลว้ (บางรายการอาจจาํเป็นตอ้งจดัทาํ

โครงการแสดงรายละเอียด)  โดยตอ้งมีการอนุมติัโครงการลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ 

-  บันทึกข้อตกลงระหว่างกองทุนกับเจ้าของโครงการ หรือบันทึกขออนุมัติ

ดาํเนินงาน 

-  เอกสารการจดัซือจดัจา้ง (ถา้มีการดาํเนินการ) 

-  เอกสารบนัทึกแสดงถึงผลการดาํเนินงาน เช่น บนัทึกการประชุม 

  การกาํหนดเอกสาร หลกัฐานตามทีกล่าวมาเบืองต้นดงักล่าว  คณะกรรมการอาจมีการ

กาํหนดเอกสารทางการเงินอืนๆ  เพิมเติมไดต้ามทีเห็นสมควร 

   ในกรณีผูรั้บผิดชอบโครงการเป็นหน่วยราชการ หรือหน่วยงานของราชการ เช่น สถานี

อนามยั  โรงพยาบาล และมีการนาํเงินทีไดรั้บสนับสนุนจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเขา้เป็นเงินของ

หน่วยงาน     โดยหน่วยงานตอ้งออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานส่งคืนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ เพือเป็น

หลกัฐานในการรับเงิน ดงันนั เมือจะมีการเบิกจ่ายเงินตามโครงการทีไดรั้บไปใหถื้อปฏิบติัตามแนวทางหรือ

กฎหมายทีเกียวขอ้งของหน่วยงานนนัๆ 

 ข้อ 23 อาํนาจการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นอาํนาจของ

คณะกรรมการ โดยใชม้ติทีชุมคณะกรรมการ ตามขอ้ 27 

 ขอ้ 24 การกาํหนดหลกัเกณฑ ์ขนัตอนและเงือนไขต่างๆ ทีหน่วยงานอืน ขอรับเงินสนับสนุน

หรืออุดหนุนงบประมาณจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ใหเ้ป็นไปตามทีคณะกรรมการกาํหนด 

 ขอ้ 24 หน่วยงานทีจะขอรับเงินสนับสนุนหรืออุดหนุนจากกองทุนหลกัประกันสุขภาพ ให้

เป็นไปตามทีคณะกรรมการกาํหนด 

 ขอ้ 25 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ สามารถดาํเนินการจดัซือหรือจดัจา้ง ตามค่าใชจ่้ายขอ้ 19 

วรรคสอง (4) โดยใหน้าํระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือหนงัสือสงัการเกียวกบัการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิน มาถือปฏิบติัโดยอนุโลม และให้เป็นไปตามแบบทีสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ

กาํหนด 

 ขอ้ 26 คณะกรรมการสามารถจดัจา้งคณะอนุกรรมการ, คณะทาํงานหรือเจา้หน้าทีผูรั้บผิดชอบ

ปฏิบติังานธุรการและงานการเงินและบญัชีหรืองานดา้นอืนๆ ของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ โดยมีเงิน

ค่าจา้งหรือค่าตอบแทนทงันีใหเ้ป็นไปตามทีคณะกรรมการกาํหนด การจา้งบุคคลดงักล่าวควรมีกาํหนดเวลา

สินสุดแน่นอนไม่ต่อเนืองถาวร 

หมวดที 7 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดับพนืทหีรือท้องถนิ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม 

 ขอ้ 27 การประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวน

คณะกรรมการทีมีอยู ่



 

 ขอ้ 28 การลงมติใดๆ ใหก้ระทาํโดยเปิดเผยหรือวิธีลบัทงันีใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 

กรณีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานคณะกรรมการ มีสิทธิออกเสียงเพิมไดอี้กหนึงเสียง  โดยให้ยึดถือปฏิบติั

ตามคะแนนเสียงขา้งมากหรือเกินกึงหนึงของคณะกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม 

 ขอ้ 29 การจดัประชุมคณะกรรมการ อาจมีการประชุมอย่างน้อยทุก 1-3 เดือน การกาํหนดวนั

เวลาหรือหว้งระยะเวลาในการจดัการประชุมใหเ้ป็นไปตามทีคณะกรรมการกองทุนกาํหนด 

 การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีการบนัทึกรายงานการประชุมทุกครัง 

 ข้อ 30 ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการหรือทีปรึกษา ไม่เกินครัง 400 บาท 

ค่าตอบแทนในการประชุมสาํหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครังละ 300 บาท และสาํหรับคณะทาํงาน ครังละไม่

เกิน100 บาท 

หมวดที 8 

การพฒันาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพนืทีหรือท้องถิน 

องค์การบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม 

 ขอ้ 30 การพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ เป็นกลไกสาํคญัต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงาน

กองทุนหลกัประกันสุขภาพ เพราะคณะกรรมการเป็นบุคคลสาํคญัในการประสานความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและภาคประชาชน  ทีจะทาํใหเ้กิดการทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของ

กองทุนและเรียนรู้ร่วมกนั  พฒันาการดาํเนินงานของกองทุนใหมี้ประสิทธิภาพ  ซึงจะส่งผลให้ประชาชนมี

สุขภาพดีทงักายและจิต  ดงันนัคณะกรรมการจึงจาํเป็นทีจะตอ้งพฒันาความรู้  สร้างจิตสาํนึกร่วมกนั  ร่วม

เป็นเจา้ของและร่วมกนับริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

  คณะกรรมการควรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการกองทุน มีความรู้  ความเขา้ใจ

ในบทบาทหน้าที  มีวิสัยทัศน์  มีทัศนคติเชิงบวกต่อการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกันสุขภาพ เห็น

ความสาํคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชน  ให้โอกาสในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาค 

เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจ  มีการตรวจสอบและใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั 

ซึงสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  ไดก้าํหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ทุกภาคส่วนในพืนที

เขา้มามีส่วนร่วมบริหารจดัการอยูแ่ลว้ 

  คณะกรรมการ ควรมีเจตคติความเขา้ใจทีมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั คือ ทาํให้ประชาชนทุกคนใน

พืนที มีคุณภาพดีทงัร่างกายและจิตใจอยา่งยงัยนื 

  คณะกรรมการ ควรมีการอบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจและการประชุมสัมมนา และการศึกษา

แลกเปลียนองคค์วามรู้ระหว่างพืนทีในจงัหวดัทีมีกองทุนตน้แบบในเรืองต่างๆ  ไดแ้ก่ 

   -  การสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการทาํงาน การสร้างจิตสาํนึก 

    -  การทาํงานเป็นทีม และการสร้างผูน้าํ 

    -  การสร้างเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มอาย ุ

    -  การป้องกนัโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

    -  การฟืนฟสูมรรถภาพคนพิการ 
 

 



 

 

 

    -  ระบบการบริหารจดัการทีดี  มีธรรมาภิบาล  ยดึระบบคุณธรรม 

    -  อบรมการบนัทึกโปรแกรมขอ้มลูกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินหรือ

พืนที 

    -  การจดัทาํแผนทีทางเดินยทุธศาสตร์ แผนสุขภาพชุมชน 

    -  การวิเคราะห์ขอ้มลู การจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 

    -  การเขียนโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ 

   -  การรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ เป็นตน้ 

 ข้อ  31  คณะกรรมการ และผู ้ทีได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ ทําหน้า ที เ ป็น

คณะอนุกรรมการ, คณะทาํงานหรือเจา้หน้าทีผูรั้บผิดชอบปฏิบติังานธุรการและงานการเงินและบญัชีหรือ

งานดา้นอืนๆ ของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ไดแ้ก่ ค่าเบีย

เลียง ค่าทีพกั และค่าพาหนะเดินทางสาํหรับกรรมการ ทีปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทาํงาน และเจา้หน้าที

ของหน่วยงานรัฐ รวมทงัพนกังานจา้งเหมา (ชวัคราว) ของกองทุน ใหเ้บิกจ่ายไดใ้นอตัราไม่เกินระเบียบของ

ทางราชการโดยอนุโลม ทงันีวงเงินค่าใชจ่้ายและค่าตอบแทนเมือรวมกบัค่าใชจ่้ายอืนเพือการบริหารหรือ

พฒันางานของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพในปีงบประมาณนนั 

 

หมวดที 9 

การตดิตามประเมนิผล 

 ขอ้ 32 การบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพของคณะกรรมการ จะประสบความสาํเร็จ

หรือสามารถเผยแพร่ผลงานต่อประชาชน หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งได ้ตอ้งมีการติดตามประเมินผลการ

ดาํเนินงานของตนเองอยา่งต่อเนืองและมีองคก์รภายนอกมาประเมิน สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

จึงกาํหนดแนวทางการประเมินผลสองรูปแบบ  ซึงคณะกรรมการบริหารกองทุนและทีมประเมินจาก

หน่วยงานต่างๆ  ทงัในระดบัประเทศ  ระดบัเขต และระดบัอาํเภอ  จะไดย้ึดถือรูปแบบการประเมินนีไวเ้ป็น

ขนัพืนฐาน โดยมีวตัถุประสงคใ์หเ้กิดการพฒันาการบริหารจดัการกองทุนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  ดงันี 

   (1) ให้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพประเมินตามแบบประเมินการบริหารจดัการกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ เป็นการประเมินกระบวนการบริหารจดัการของคณะกรรมการ และกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพประเมินตนเอง และผูเ้กียวข้องประเมิน ซึงจะช่วยตรวจสอบการดาํเนินงานว่ามีความครบถว้น 

ถูกต้อง และควรจะพฒันางานดา้นใดบา้ง  โดยกาํหนดเกณฑ์การประเมินไวส้ามหมวด  คือ การบริหาร

จดัการกองทุน การมีส่วนร่วม และการสร้างนวตักรรม 

   (2) ใหก้องทุนหลกัประกนัสุขภาพประเมินตามแบบแบบประเมินความพึงพอใจและการ

รับรู้ขอ้มูลข่าวสารประชาชน  ซึงการประเมินผลโดยใชแ้บบประเมินนี จุดประสงค์เพือประเมินความพึง

พอใจและการรับรู้ของประชาชนต่อการดาํเนินงานของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ซึงคณะกรรมการ ควร



 

ดาํเนินการสาํรวจอยา่งนอ้ยปีละหนึงครัง และนาํขอ้มลูการสาํรวจมาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน

การจดัการสุขภาพโดยชุมชน เพือใหเ้กิดความยงัยนืต่อไป 

 ขอ้ 33 เพือให้กองทุนหลกัประกันสุขภาพมีการพฒันาอย่างยงัยืนและมีการดาํเนินงานทีมี

ประสิทธิภาพมากยิงขึน  ให้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพมีการเตรียมพร้อมเพืออาํนวยความสะดวกแก่

สาํนกังานเขต  สาํนกังานสาขาจงัหวดัและทอ้งถินจงัหวดั ในการติดตามกาํกบัและประเมินผลการดาํเนินงาน

ของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในพืนทีทีรับผิดชอบอย่างต่อเนือง เพือรายงานให้สาํนักงานหลกัประกัน

สุขภาพแห่งชาติทราบ  

 ขอ้ 34 การดาํเนินงานใดตามระเบียบนี หากยงัไม่มี กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลกัเกณฑ์ทีจะ

กาํหนดขึนตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพ  เรืองการกาํหนดหลกัเกณฑ์เพือสนับสนุนให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  ดาํเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินหรือ

พืนที  พ.ศ.2557  ลงวนัที  19  กุมภาพนัธ์  2557  ให้ใช ้กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลกัเกณฑ์ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

 
 

ประกาศ  ณ   วนัที 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 

 

 

 
 

(นายฉลาด  ยงัเจริญ) 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก 


