
 

 



 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลชัยบุรี

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรี

ว่าด้วยการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกั

……………………………………………………………………….

 
ตามท่ีองค์การบริการส่วนตําบลชัยบุรี ร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินข้ึนเพ่ือให้การบริหารและการใช้จ่าย งบประมาณของ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีปร
ร่วมกัน ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินงาน
กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน กา
๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑ให้ยกเลิกระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีองค์กา
ตําบลชัยบุร ีลงวันท่ี ๔เดือนมกราคม พ

ข้อ ๒ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรี 
ว่าด้วยการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
ข้อ ๓ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๔ให้ประธานคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลชัย
บุรี รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๕ท่ีตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรี หมู่ท่ี 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลชัยบุรี 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรี

ว่าด้วยการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกนัสุขภาพในระดับ

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

………………………………………………………………………. 

ค์การบริการส่วนตําบลชัยบุรี ร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช
ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินข้ึนเพ่ือให้การบริหารและการใช้จ่าย งบประมาณของ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลง

การดําเนินงานสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกัน

พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับความตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน ลงวันท่ี 

จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ให้ยกเลิกระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีองค์กา
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรี 
การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕
ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลชัย
บุรี รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้

ท่ีตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรี หมู่ท่ี ๑ตําบลชัยบุรี อําเภอชัยบุรี 

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรี 

นสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

สปสช.)  
ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินข้ึนเพ่ือให้การบริหารและการใช้จ่าย งบประมาณของ 

ะสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลง
ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตเิรื่อง การ

กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกัน
ประกอบกับความตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน

รจัดทําบัญชีและรายงาน ลงวันท่ี 

ให้ยกเลิกระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรี 
๒๕๕๘” 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลชัย

ตําบลชัยบุรี อําเภอชัยบุรี 



 

 

-๒- 

หมวดท่ี ๑ 

ข้อความท่ัวไป 
 
ข้อ ๖ ในประกาศนี้ 
“องค์การบริหารส่วนตําบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุร ี
                        “กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
“กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรี เพ่ือ
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ท่ี
จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวติ 
  “คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
ชัยบุร ี
“การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริม ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 
 “สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หน่วย
บริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติกําหนดเพ่ิมเติม 
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                       “หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง 
แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ส่วนสาธารณสุข เป็นต้น 
 “หน่วยงานอ่ืน” หมายความว่า หน่วยงานท่ีมิได้มีภารกิจด้านสาธารณสุขโดยตรง แต่อาจดําเนินกิจกรรมด้าน
ส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด องค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยบุรเีป็นต้น  
“กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน ท่ีมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม 
สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนตั้งแต่ ๕คนข้ึนไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกันดําเนินกิจกรรมโดยมี
วัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกําไร ท้ังนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 

 
 

 

 

 

 



 

 

-๓- 

หมวดท่ี ๒ 

วัตถุประสงค์ของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรี 

 

               ข้อ ๗เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ 
หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืน 

ข้อ ๘เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายอันได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพ
ท่ีมีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรี สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

               ข้อ ๙เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ  

ข้อ ๑๐เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถ่ิน โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลใน
ท้องถ่ิน 

               ข้อ ๑๑  เพ่ือประสานและสนับสนุนดําเนินการจัดการเสริมสร้างสุขภาพ ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนภายในท้องถ่ิน 

 

 

หมวดท่ี ๓ 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 
ข้อ ๑๒คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรี
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            เปน็ประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี จํานวน ๒คนเป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกรรมการ 

ท่ีสภามอบหมาย จํานวน ๒คน 
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ี                                  เป็นกรรมการ 
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพ้ืนท่ีเป็นกรรมการ 

ท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน ๒คน 
(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมู่บ้านเป็นกรรมการ 

หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไม่เกิน ๕ คน 
 



 

 
-๔- 
 

(๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเป็นกรรมการ 
จํานวน๑ คน(ถ้ามี) 

(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                          เป็นกรรมการและเลขานุการ 
หรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีผู้บริหารสูงสุดของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมาย 

(๙) ผู้อํานวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณและเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สิ่งแวดล้อมหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีผู้บริหารสูงสุด 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมาย 

                           ให้สาธารณสุขอําเภอ และ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี เป็นท่ีปรึกษา
คณะกรรมการกองทุน 
                           การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดประชุม
เพ่ือให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีตําบล
ชัยบุร ี
                           ให้กรรมการตาม (๑) และ (๓)-(๙) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (๒) จํานวน ๒คนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี โดยให้คนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธาน
กรรมการคนท่ีสอง 
                          ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อมบันทึก
รายงานการประชมุคัดเลือก ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสํานักงานเขตออกคําสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกองทุนต่อไป 
ข้อ ๑๓ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนท่ีมาจากการเลือกตั้ง มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ  ๔ปี  
เม่ือกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในตําแหน่งครบวาระ ๔ปีแล้ว ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ ให้กรรมการท่ี
ครบวาระนั้น อยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ารับหน้าท่ี ท้ังนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน  
ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลือของกรรมการซึ่งตนแทน 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการตามข้อ ๑๒วรรคหนึ่ง (๑) มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการทํา
หน้าท่ีแทนประธานในท่ีประชุมได้ตามลําดับ แต่กรณีท่ีประธานกรรมการตามข้อ ๑๒วรรคหนึ่ง(๑)ไม่มีหรือพ้น
จากตําแหน่ง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินนั้น ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการแทน 
ข้อ ๑๔กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกตามข้อ ๑๒วรรคหนึ่ง (๒)(๔)(๕)(๖)และ(๗) นอกจากการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากตําแหน่งในกรณีดังต่อไปนี ้

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ย้ายไปดํารงตําแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีอ่ืน 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

 



 

-๕- 
 

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดท่ีได้ 

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                ข้อ ๑๕คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
กองทุน 
                          กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุน เป็นผู้เสนอและดําเนินการแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อท่ีประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือกิจกรรมนั้น 

(๒) ออกระเบียบท่ีจําเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน 
(๓) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชี 

เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตกํิาหนด 

(๔) กํากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ท่ีได้รับอนุมัติจากกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรกํีาหนด 
                          (๕) สนบัสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพ้ืนท่ีสามารถเข้าถึงบริการ 
สาธารณสุขท้ังท่ีบ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
                          (๖) ใหคํ้าแนะนําในการจัดทําข้อมูลและแผนงานท่ีเก่ียวกับปัญหาสาธารณสุขของ 
กลุ่มเป้าหมายหน่วยบริการต่างๆท่ีเก่ียวข้อง และองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุร ี
                          (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายและ 
เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ ให้สํานักงานสาขาจังหวัด สํานักงานเขต 
สํานกังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
                          (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องได้ตามความ 
จําเป็นและให้อนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ีได้รับแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จําเป็นในการดําเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

-๖- 
 

หมวดท่ี๔ 

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 

ข้อ ๑๖เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
(๑) เงินท่ีได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการ 

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 
 

(๒) เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได้รับจากองค์การบริหารส่วนตําบล    
ชัยบุร ี

(๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอ่ืน 
(๔) รายได้อ่ืนๆหรือทรัพย์สินท่ีได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ข้อ ๑๗เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้ 

(๑) เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถาน 
บริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี โดยเน้นเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  

(๒) เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี ได้ดําเนินงาน 
ตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่สมาชิกและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องจัดซื้อวัสดุท่ีมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่
เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อโครงการ วัสดท่ีุมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ท่ีจัดหาให้ ให้อยู่ในความดูแลและบํารุงรักษาของ
กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน ท่ีได้รับการสนับสนุนนั้นๆ  

(๓) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืนท่ีดําเนินกิจกรรม
เก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กในชุมชุน หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ หรือศูนย์
ชื่ออ่ืนท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนในแต่
ละปีงบประมาณนั้น 

(๔) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มี 
ประสิทธิภาพท้ังนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณ 
และในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน    
๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วยโดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยอนุโลม และ
ครภุัณฑ์ท่ีจัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบํารุงรักษาขององค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุร ี

(๕) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ 
จ่ายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความ
จําเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ 



 

-๗- 
 

หมวดท่ี ๕ 
การบรหิารงบประมาณ การรายงานทางการเงิน 

 
               ข้อ ๑๘การบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิเรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชแีละ
รายงาน ซึ่งมีกําหนดไว้ ดังนี้ 

(๑) การรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
๑.๑ บรรดาเงินรายรับเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้นําส่งเข้าบัญชีกองทุน 

หลักประกันสุขภาพ หรือบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ ท่ีเปิดบัญชี โดยแยกเป็นบัญชีเฉพาะกับธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริการส่วนตําบลชัยบุร”ี หรือ “ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลชัยบุรี อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธาน”ี 
                              ๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน 
หรือธนาณัติก็ได้ และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบท่ีสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพกําหนด ให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินท่ีได้รับจากการจัดสรรแต่ละปีจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกําหนด โดยให้ใช้หลกัฐานการ
โอนเงินผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ 

๑.๓ เงินสดท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ ให้นําเข้าบัญชีตาม ๑.๑ ภายใน 
วันท่ีได้รับเงิน หากไม่สามารถนําเงินเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย นําเงิน
สดจํานวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวนเงิน ปิดผนึก ลง
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนําฝากไว้ท่ีตู้นิรภัยหรือสถานท่ีเก็บเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วให้นํา
ฝากเข้าบัญชีในวันทําการถัดไป 
๑.๔การสมทบเงินจากองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุร ีให้ดาํเนินการโดยเร็วเม่ือเริ่มต้นปีงบประมาณ กรณีมี
ความจําเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายเงินสนับสนุน 

(๒) การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
๒.๑ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรี เป็นผูส้ั่งจ่ายเงินกองทุนหลักประกัน 

สุขภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ท้ังนี้ภายใต้แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมท่ีคณะกรรมการกองทุน
อนุมัติ 
๒.๒วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังนี ้
(๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ 
(๒) จ่ายทางธนาคารหรือทางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด 
(๓) กรณีท่ีมีความจําเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท โดยให้พนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรมีอบหมายเป็นผู้ทําการเบิกจ่าย หรือออกเช็คสั่งจ่ายในนามของพนักงานส่วน
ท้องถ่ินท่ีได้รับมอบหมาย โดยขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” “หรือผูถื้อ” ออก และจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินใน
วนัเดียวกัน หรือภายในวันทําการถัดไป 
 



 

-๘- 
 

๒.๓ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุร ีหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุร ีคนใดคนหนึ่ง ลงนาม
ร่วมกับพนักงานส่วนตําบล คนใดคนหนึ่งท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรมีอบหมายไว้จํานวน ๒คน 
รวมเป็นผู้ลงนาม ๒ คน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน 
                             ๒.๔การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินท่ีเป็นหน่วยบริการ สถานบริการหน่วยงานสาธารณสุข 
หรือหน่วยงานอ่ืน ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนนั้นเป็น
ผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทําได้ ท้ังนี้ 
ต้องมีหนังสือมอบอํานาจท่ีชัดเจน 
                             ๒.๕ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินท่ีเป็นกลุ่มหรือองค์กรประชาชนให้ผู้แทนท่ีได้รับ
มอบหมายจากกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒คนข้ึนไปเป็นผู้รับเงิน 
 ๒.๖การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงินตาม
แบบท่ีสํานกังานหลักประกันแห่งชาติกําหนด หรือหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารของผู้มีสิทธิ
รับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด เพ่ือเก็บไว้ตรวจสอบ 
(๓) การจัดทําบัญชขีองกองทุน 
๓.๑ การบนัทึกบัญชี ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรี แต่ให้แยกระบบบัญชี
กองทุนหลักประกันสุขภาพออกจากบัญชีปกติเป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก 
๓.๒รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณและการเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันท่ีได้รับเงินจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุร ี
สําหรับระบบบัญชีของกองทุนให้แยกการจัดทําบัญชีออกจากระบบบัญชีขององค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุร ี
การจัดทําบัญชีการรับ การจ่ายเงิน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กําหนดให้มีการบันทึกผ่านระบบ
ออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ http:/tobt.nhso.go.th/obtกองทุนต้องรายงานผลเป็นประจําทุกเดือน โปรแกรมรายงาน
ผลดังกล่าว จะออกรายงานบัญชีการรับเงิน การจ่ายเงินประจําเดือน (แยกรายวัน) ของกองทุนซึ่งบันทึกการ
รับจ่ายเงินนี้ กองทุนต้องจัดพิมพ์เก็บไว้เป็นประจําทุกเดือน (ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป) ผู้รับผิดชอบการ
จัดทํารายงานต้องเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และให้ผู้รับผิดชอบการ
จัดทํารายงาน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วจัดเก็บไว้ เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบจากสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(๔) ระบบรายงานการเงินของกองทุน 
                             เพ่ือเป็นการกํากับติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การเงินของกองทุน กองทุนต้องมี
การจัดทํารายงานทางการเงิน ดังนี ้
                             ๔.๑ รายงานการรับจ่ายเงินประจําเดือน 
                             ๔.๒ รายงานการเงินรายไตรมาส เม่ือสิ้นสุดแต่ละไตรมาส กองทุนต้องจัดพิมพ์
รายงานออกจากระบบออนไลน์ ให้ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผู้รับผิดชอบการจัดทํา
รายงาน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน รายงานนี้ให้จัดทําข้ึนเป็น ๒ ชุด คือ ชุดท่ี ๑ ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานท่ี
กองทุน ชุดท่ี ๒ ส่งให้ สปสช. เขต ตามเวลาท่ีกําหนดดังนี้ 
                                   ๔.๒.๑ ไตรมาสท่ี ๑ รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนตุลาคม-ธันวาคม                            
จัดส่งให้ สปสช. เขต ภายในวนัท่ี ๓๐ ของเดือนมกราคม 



 

-๙- 
        ๔.๒.๒ ไตรมาสท่ี ๒ รวบรวมรายการรับจ่ายเงนิกองทุนในเดือนมกราคม-มีนาคม                            
จัดส่งให้ สปสช. เขต ภายในวนัท่ี ๓๐ ของเดือนเมษายน 
                                   ๔.๒.๓ ไตรมาสท่ี ๓ รวบรวมรายการรับจา่ยเงินกองทุนในเดือนเมษายน-มิถุนายน                            
จัดส่งให้ สปสช. เขต ภายในวนัท่ี ๓๐ ของเดือนกรกฎาคม 
                                   ๔.๒.๔ ไตรมาสท่ี ๔ รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 
จัดส่งให้ สปสช. เขต ภายในวนัท่ี ๓๐ ของเดือนตุลาคม 
                              ๔.๓ รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี ทุกสิ้นปีบัญชี (๓๐ กันยายน) กองทุนต้อง
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี ให้แล้วเสร็จและจัดส่งภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยให้เก็บ
เป็นหลักฐานท่ีกองทุนจํานวน ๑ ชุด และส่งให้ สปสช. เขต จํานวน ๑ ชุด   
ข้อ ๑๙  การกํากับดูแลให้หน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรท่ีรับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการเก็บรักษาและ
ใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 

(๑) กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เก็บรักษาและใช้จ่ายเงินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังนี ้

๑.๑ ถ้าจํานวนเงินตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 
เป็นเงินเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ให้เปิดบัญชีเงินฝากเป็นการเฉพาะแยกออกจากบัญชีท่ัวไป หรือใช้บัญชีท่ัวไป
ของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ในนามของหน่วยงานนั้นๆ 
๑.๒ ให้หัวหน้าหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินในบัญชีตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราท่ีกําหนดไว้ในแผนงานโครงการ หรือ
กิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ท้ังนี้ ต้องไม่เกินกว่าอัตราท่ีกําหนดตามข้อ ๑๙(๓) 
                             ๑.๓ กรณีท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐บาท ให้กระทําโดยวิธีการตกลงราคาโดยอนุโลม โดยถือราคากลางของทางราชการ เว้นแต่ กรณีท่ีมี
ความจําเป็นให้ใช้ราคาตลาดท่ัวไปในขณะท่ีจัดซื้อจัดจา้ง 
๑.๔ กรณีท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐโดยอนุโลม 
                             ๑.๕ หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเก็บ 
หลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้ เพ่ือการตรวจสอบ 

๑.๖ เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
หรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัต ิส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให้
องค์การบริหารสว่นตําบลชัยบุรี เก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

                       กรณีท่ีมีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ให้นําเงินท่ีเหลือส่งคืนกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพ 

(๒) กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้ 
จ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราท่ีกําหนดไว้ใน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน แต่สําหรับรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราและเงื่อนไขการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

        ๒.๑ ค่าตอบแทน คณะทํางานหรือบุคคลภายนอก ท่ีดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ท้ังนี้ไม่เกินอัตราท่ีกําหนดในข้อ๑๙ (๓) 



 

-๑๐- 
 

๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ให้เบิกจ่ายในอัตรา
ตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยอนุโลม และบุคคลท่ีได้รับค่าตอบแทนตาม ๒.๑ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าเบี้ยเลี้ยงตามข้อนี้ 

๒.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้ถือราคากลางตาม
ระเบียบของทางราชการหรือราคาตลาดท่ัวไปในขณะท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 

๒.๔ เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานการ
จ่ายเงินตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้
คณะกรรมการกองทุนรับทราบและให้องค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรี เก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
                             กรณีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีมีการจัดหาวัสดุท่ีมีลักษณะคล้ายครุภัณฑ์ ท่ีมี
วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินไว้กับรายงานการจ่ายเงินดังกล่าว
ด้วย  
                             กรณีท่ีมีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ให้นําเงินท่ีเหลือส่งคืนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

(๓) อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และ 
คณะทํางาน 
๓.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการหรือท่ีปรึกษา ได้รับครั้งละ ๔๐๐บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 
๘๐๐บาท ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับอนุกรรมการได้รับครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 
๖๐๐บาท และสําหรับคณะทํางาน ได้รับครัง้ละ๒๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๔๐๐บาท 
                             ๓ .๒ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะเดินทาง 
สําหรับกรรมการ ท่ีปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทํางาน และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐ รวมท้ังพนักงานจ้าง
เหมา (ชั่วคราว) ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

๓.๓วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน ตาม ๓.๑และ ๓.๒เม่ือรวมกับค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ือ
การบริหารหรอืพัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ของเงินรายรับของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณนั้น 

 (๔) อัตราค่าตอบแทนผู้ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน 

๔.๑ค่าตอบแทนสําหรับประชาชนหรือบุคคลท่ีปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม หากเป็นการปฏิบัติงานท่ีมีความจําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าท่ีกําหนดใน
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน นั้น 
 

 
 
 
 
 
 



 

 


