ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
ว่าด้วย การจัดตั้ง การดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ 2
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลศีขรภูมิ เพื่อให้
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลศีขรภูมิสามารถดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนให้มคี วามเหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลศีขรภูมิได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2 /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 19 เดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงออกระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลศีขรภูมิว่า
ด้วย การจัดตั้งและการดาเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุน พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบับที่ 2 ไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๑ ชื่อ ที่ทาการ บทนิยาม
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
ว่าด้วย การจัดตั้งและการดาเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ 2 ”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก“ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
ว่าด้วย การจัดตั้งและการดาเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุน พ.ศ.๒๕๕๗” ลงวันที่ ๑1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลศีขรภูมิ รักษาการตาม
ระเบียบนี้ และให้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดการปฏิบัติตามระเบียบ กรณีจาเป็นให้มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติตามที่นอกเหนือระเบียบนี้ได้กาหนดไว้เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ สานักงานกองทุน ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการเทศบาลตาบลศีขรภูมิ อาเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์
ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
“ เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลตาบลศีขรภูมิ อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพ
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“ กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบลศีขรภูมิ อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต
“ คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
“ คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือการดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
“การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพปูองกันโรค
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามที่คณะอนุกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ และปูองกัน
โรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสานักงานกาหนด
“ สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของ
สภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนดเพิ่มเติม
“ หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า หน่ว ยงานที่มี ภ ารกิจด้ านการสาธารณสุ ข
โดยตรง แต่มิได้เป็น สถานบริการหรือหน่ว ยบริการ เช่น สานักงานสาธารณสุขอาเภอ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนสาธารณสุข เป็นต้น
“หน่ ว ยงานอื่น ” หมายความว่ า หน่ว ยงานที่ มิไ ด้มี ภ ารกิ จด้ านสาธารณสุ ข โดยตรง
แต่อาจดาเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการปูองกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา
วัด เป็นต้น
“กลุ่ ม หรื อ องค์ ก รประชาชน” หมายความว่ า องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน
หรือภาคเอกชน ที่มีการรวมตัวกันเป็น ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่น ตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป
ซึ่งเป็นการรวมตัวกันดาเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกาไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้
ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนและการกากับดูแล
ข้อ ๗ กองทุนหลักประกันสุขภาพมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจั ดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถาน
บริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ
และการรั ก ษาพยาบาลระดั บ ปฐมภู มิ เ ชิ ง รุ ก ที่ จ าเป็ น ต่ อ สุ ข ภาพและการด ารงชี วิ ต เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม แม่ แ ละเด็ ก
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ปุวยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๒) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดาเนินงาน
ตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนใน
พื้นที่ และกรณีมีความจาเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงิ นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
ต่อโครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบารุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน
หรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ
(๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟู
สรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
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การพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่
ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
กาหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น
(๔) เพื่ อ สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารหรื อ พั ฒ นากองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๑๕ ของเงิ น รายรั บ ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตรงครุภัณฑ์นั้นจะต้องมี
ราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองท้องถิ่นโดยอนุโลม
และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแล และบารุงรักษาของเทศบาล
(๕) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจาเป็น
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้
ข้อ ๘ ให้เทศบาล เป็นผู้ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพภายใต้ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้
ส่วนที่ ๓ สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๙ สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีภูมิลาเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์ในเทศบาลตาบลศีขรภูมิ หรือเป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
หมวดที่ ๒ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
เป็นประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จานวน ๒ ท่าน เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑ และ ๒
สมาชิกสภาเทศบาล ที่สภามอบหมาย จานวน ๒ คน
เป็นกรรมการ
หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่
เป็นกรรมการ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในพื้นที่
เป็นกรรมการ
ที่คัดเลือกกันเอง จานวน ๒ คน
(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน
เป็นกรรมการ
คัดเลือกกันเอง จานวนไม่เกิน ๕ คน
(๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
เป็นกรรมการ
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่ จานวน ๑ คน
(๘) ปลัด เทศบาลตาบลศีขรภูมิหรือเจ้าหน้าทีอ่ ื่นที่ ผู้บริหารสูงสุด เป็นกรรมการและ
ของเทศบาลมอบหมาย
เลขานุการ
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(๙) ผู้อานวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุด
ของเทศบาลมอบหมาย จานวน ๑ คน

เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๑๑ ให้ ผู้ อานวยการโรงพยาบาลศี ข รภู มิ และสาธารณสุ ขอ าเภอศีข รภู มิ เป็ นที่ ป รึก ษา
คณะกรรมการกองทุน
ส่วนที่ ๒ การคัดเลือกกรรมการ การดารงตาแหน่งและการประชุมคณะกรรมการ
ข้อ ๑๒ การคัดเลือกคณะกรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้เทศบาลจัดประชุม เพื่อให้บุคคลใน
แต่ล ะกลุ่ มได้คัด เลื อกกัน เองอย่ างเปิ ดเผย และมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่เ กี่ยวข้ องในพื้นที่ ตามหลั กเกณฑ์ ที่
สานักงานกาหนด
ในกรณีพื้นที่ของเทศบาล มีหน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่า ๒ แห่ง ให้นาหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตามวรรคสองมาบังคับใช้เพื่อคัดเลือกหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ จานวน ๒ คน เป็นกรรมการ
ให้กรรมการตาม (๑) และ (๓) - (๙) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (๒) จานวน ๒ คน
จากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ โดยให้คนที่หนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธาน
กรรมการคนที่สอง
ให้เทศบาล แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อมบันทึกรายงานการประชุมคัดเลือก
ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสานักงานเขตออกคาสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนต่อไป
ข้อ ๑๓ ให้ กรรมการในคณะกรรมการกองทุน ที่ ม าจากการคั ด เลื อ ก มี ว าระอยู่ ใ นต าแหน่ ง
คราวละ ๔ ปี
เมื่อกรรมการในวรรคหนึ่ง อยู่ในตาแหน่งครบวาระ ๔ ปีแล้ ว ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ขึ้น ใหม่ ให้ กรรมการที่ครบวาระนั้น อยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รั บการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการดาเนินการคัดเลือก
กรรมการประเภทเดียวกันแทนและให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ ๑๐ (๑) มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการ
ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ตามลาดับ แต่กรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) ไม่มีหรือพ้น
จากตาแหน่ง ให้ปลัดเทศบาล ทีป่ ฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารสูงสุดของเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
แทน
ข้อ ๑๔ กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗)
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากตาแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ย้ายไปดารงตาแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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ส่วนที่ ๓ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน
กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุน เป็นผู้เสนอและดาเนินการแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ
หรือกิจกรรมนั้น
(๒) ออกระเบียบที่จาเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบว่าด้วย
ค่าตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะทางานหรือผู้ดาเนินงาน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และไม่เกินกว่าอัตราหรือ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
(๓) ควบคุมและกากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทา
บัญชีเงิน หรือทรัพย์ สินในกองทุนหลักประกันสุ ขภาพของเทศบาล ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
(๔) กากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติ ตามข้อ ๗ ให้เป็นไป
ตามแผนงาน โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติและตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกาหนด
(๕) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายต่างๆ ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่งถึงและมีประสิทธิภาพ
(๖) ให้คาแนะนาในการจัดทาข้อมูลและแผนดาเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขของ
กลุ่มเปูาหมาย หน่วยบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเทศบาล
(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน รายงานการรับจ่ายและ
เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๔
สระบุรี สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อดาเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
จาเป็น และให้อนุกรรมการหรือคณะทางานที่ได้รับแต่งตั้ง ได้รับค่ าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการดาเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน
หมวดที่ ๓ การรับ – การจ่าย ของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ข้อ ๑๖ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้าง
เสริมสุขภาพและปูองกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
(๒) เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากเทศบาล
(๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น
(๔) รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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ข้อ ๑๗ เทศบาล ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ50ของ
เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
ข้อ ๑๘ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช่จ่ายตาม
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้
(๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถาน
บริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ
และการรั ก ษาพยาบาลระดั บ ปฐมภู มิ เ ชิ ง รุ ก ที่ จ าเป็ น ต่ อ สุ ข ภาพและการด ารงชี วิ ต เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม แม่ แ ละเด็ ก
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ปุวยเรื้อรังที่อยู่ในพื้ นที่ สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๒) เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ลุ่ ม หรื อ องค์ ก รประชาชน หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ในพื้ น ที่
ได้ดาเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคให้แก่สมาชิก
หรือประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจาเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน
๕,๐๐๐ บาทต่อโครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบารุงรักษาของกลุ่มหรือ
องค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ
(๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟู
สรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่
ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
กาหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น
(๔) เพื่ อ สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารหรื อ พั ฒ นากองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๑๕ ของเงิ น รายรั บ ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงครุภัณฑ์นั้นจะต้องมี
ราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองท้องถิ่นโดยอนุโลม
และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแล และบารุงรักษาของเทศบาล
(๕) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปูองกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจาเป็น
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้
ข้อ ๑๙ เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สานักงานเขตประสานกับสานักงานสาขาจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดในการติดตามกากับ
และประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและรายงานให้
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบ
ข้อ ๒๐ หากกองทุน หลั กประกันสุ ขภาพ ไม่ มีเงินสมทบจากเทศบาล หรือไม่มีการดาเนิ น
กิจ กรรมใดๆ ต่อเนื่ องตั้งแต่ ๒ ปีขึ้น ไป ให้ส านักงานผลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ ประกาศยุบเลิ กกองทุน
หลักประกันสุขภาพได้ และให้โอนเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นของหน่วยบริการปฐมภูมิ
ของรัฐในพื้นที่นั้น ตามวิธีการที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
ข้อ ๒๑ ให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศ“ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลศีขรภูมิว่าด้วย การจัดตั้งและการดาเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุน พ.ศ.
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๒๕๕๗” ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 เป็นเงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นการดาเนินงานต่อเนื่อง
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๒ การดาเนินงานใดตามระเบียบนี้ หากยังไม่มี กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์
ที่จะกาหนดขึ้นตามระเบียบนี้ ให้ใช้ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายบรรจง พิชญาสาธิต)
นายกเทศมนตรีตาบลศีขรภูมิ
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
ว่าด้วย การจัดตั้งและการดาเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๕๗
***************************************************************************************************
เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทาบัญชีและรายงาน
ส่วนที่ ๑
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทาบัญชีและรายงาน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
1. การรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๑.๑
บรรดารายรั บ เข้ า กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ให้ น าส่ ง เข้ า บั ญ ชี
“กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลศีขรภูมิ” ที่เปิดบัญชี โดยแยกจากบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทั่วไปเป็นบัญชีเฉพาะกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์
๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงินหรือ
ธนาณัติก็ได้ และออกใบเสร็จ รับ เงิน ในนามกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตามแบบที่ กองทุนหลั กประกันสุขภาพ
กาหนดให้แก่ผู้ชาระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามที่คณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ กาหนด โดยให้ ใช้หลั กฐานการโอนเงิน ผ่านทางธนาคารเป็น
หลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ
๑.๓ เงิ น สดที่ ก องทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพได้ รั บ ไว้ ให้ นาฝากเข้ า บั ญ ชีต ามข้ อ ๑.๑
ภายในวันที่ได้รับเงิน หากไม่สามารถนาเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุด
มอบหมาย นาเงินสดจานวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จานวนเงิน
ปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนาฝากไว้ที่ตู้นิรภัย หรือสถานที่เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และให้นาฝากเข้าบัญชีในวันทาการถัดไป
๑.๔ การสมทบเงินจากเทศบาล ให้ดาเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ กรณีมี
ความจาเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายเงินสนับสนุน
๒. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๒.๑ ให้ผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลสั่งจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน ทั้งนี้ภายใต้แผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
๒.๒ วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ดังนี้
(๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
(๒) จ่ายทางธนาคาร หรือทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
(๓) กรณีที่มีความจาเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
(ห้าพันบาท) โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ทาการเบิกจ่าย หรือออกเช็คสั่งจ่ายใน
นาม ของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสั่ง” “หรือผู้ถือ” ออก และจ่ายให้แก่
ผู้มีสิทธิรับเงินในวันเดียวกัน หรือภายในวันทาการถัดไป
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๒.๓ ให้ ผู้ บ ริห ารสู งสุ ดของเทศบาล หรือปลั ด เทศบาลคนใดคนหนึ่ง ลงนามร่ว มกับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ใดคนหนึ่งที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายไว้จานวน ๒ คน รวมเป็นผู้ลงนาม ๒ คน เป็นผู้เบิก
เงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุน
๒.๔ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข
หรือ หน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นนั้นเป็น
ผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ ต้องมี
หนังสือมอบอานาจที่ชัดเจน
๒.๕ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นกลุ่มหรืองค์กรประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
จากกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒ คนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน
๒.๖ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน
ใบสาคัญรับเงินตามแบบที่กองทุนหลักประกันสุขภาพกาหนด หรือ หลักฐานการนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร
ของผู้มีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนดเพื่อเก็บไว้ตรวจสอบ
๓. การจัดทาบัญชี และรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๓.๑ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามระบบบัญชีของเทศบาล แต่ให้แยก ระบบบัญชี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ออกจากระบบบัญชีปกติเป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก
๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณ และการเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ
วันที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ ให้ เทศบาลจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลื อ
ประจาเดือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ หรือระบบอื่น และจัดส่งสรุปผลการดาเนินงาน รายงานการรับ
จ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส
ตามรูปแบบที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กาหนด
ส่วนที่ ๒
การกากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่ม หรือองค์กร
ที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการเก็บรักษา และใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์
๔. กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้รับ
เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เก็บรักษาและใช้จ่ายเงินในได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังนี้
๔.๑ ถ้าจานวนเงินตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ เป็น
เงิ น เกิ น กว่ า ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ ง หมื่ น บาท) ให้ เ ปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากเป็ น การเฉพาะแยกออกจากบั ญ ชี ทั่ ว ไป
หรือใช้บัญชีทั่วไปของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในนามของ
หน่วยงานนั้นๆ
๔.๒ ให้หัวหน้าหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐเป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินในบัญชีตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กาหนดไว้ในแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมทีไ่ ด้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กาหนดตามข้อ ๖
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๔.๓ กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีวงเงินไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กระทาโดยวิธีการตกลงราคาโดยอนุโลม โดยถือราคากลางของทางราชการ
เว้นแต่ กรณีมีความจาเป็นให้ใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
๔.๔ กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยอนุโลม
๔.๕ หน่ ว ยบริ ก าร สถานบริ ก าร หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้ เพื่อการตรวจสอบ
๔.๖ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือ
กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ส่ ง ให้ ก องทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น รั บ ทราบ และให้
เทศบาลเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
กรณีที่มีเงินเหลือจากการดาเนินงาน ให้นาเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๕. กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเงิน
ตามรายการค่ า ใช้ จ่ า ยและอั ต ราที่ ก าหนดไว้ ใ น แผนงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการกองทุน แต่ สาหรั บ รายการค่ า ใช้จ่ า ยดั ง ต่อ ไปนี้ ให้อ ยู่ ภ ายใต้ก รอบอั ตราและเงื่อ นไขการ
ดาเนินงาน ดังนี้
๕.๑ ค่าตอบแทน คณะทางานหรือบุคคลภายนอก ที่ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ ๖
๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในอัตรา
ตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนตาม ๕.๑ ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าเบี้ยเลี้ยงตาม ๕.๒
๕.๓ การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
๕.๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน
ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน
รับทราบ และให้องค์การบริหารส่วนตาตบ เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
กรณีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีการจัดหาวัส ดุที่มีลั กษณะคล้ ายครุภัณฑ์
ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาท) ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือใบสาคัญรับเงินไว้กับรายงานการ
จ่ายเงินดังกล่าวด้วย
กรณีที่มีเงินเหลือจากการดาเนินงาน ให้นาเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ส่วนที่ ๓
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะทางาน หรือผู้ดาเนินงาน
๖. อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางาน
๖.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน
เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับอนุกรรมการครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่ง
ไม่เกิน ๖๐๐ บาท และสาหรับคณะทางาน ครั้งละ ๒๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๔๐๐ บาท
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๖.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทาง
สาหรับ กรรมการ ที่ปรึ กษา อนุกรรมการหรือคณะทางาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงาน
จ้างเหมา (ชั่วคราว) ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
๖.๓ วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตาม ๖.๑ และ ๖.๒ เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อ
การบริ ห ารหรื อพั ฒ นางานของกองทุน หลั กประกันสุ ขภาพ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณนั้น
๗. อัตราค่าตอบแทนผู้ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน
๗.๑ ค่าตอบแทนสาหรับประชาชนหรือบุคคลที่ปฏิ บัติงานตามแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรม หากเป็นการปฏิบัติงานที่มีความจาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าที่กาหนดในแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน นั้น
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังต่อไปนี้
ลาดับ รายการ
จานวน
หมายเหตุ
1 ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกินคนละ
75บาท/วัน
ไม่เกิน 2๕บาท/คน/ครึ่งวัน
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3 ค่าเครื่องดื่ม
๑๐บาท/คน/ครึ่งวัน
4 ค่าตอบแทนวิทยากร
- ในกรณีเป็นวิทยากรระดับต้นและระดับกลางไม่เกินชั่วโมงละ
600 บาท
- ในกรณีเป็นวิทยากรระดับสูง(ผู้เชี่ยวชาญ)ไม่เกินชั่วโมงละ
1,200 บาท
5 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก ไม่เกิน
1,500 บท/ชิ้น
6 ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ไม่เกิน
2,000 บาท/ปูาย
7 ค่าปูายโครงการ ไม่เกิน
2,000บาท/ปูาย
8 ค่าเช่าสถานที่ของราชการไม่เกิน
3,000 บาท/วัน
9 ค่าตกแต่งสถานที่ไม่เกิน
3,000 บาท
10 ค่าตอบแทนอาสาสมัครที่ออกปฏิบัติงานตามโครงการ(1 เดือนออก 100 บาท/วัน
ปฏิบัติงานไม่เกิน 3 วัน/1 โครงการ) วันละ
11 ค่าเช่าเครื่องเสียงไม่เกินวันละ
3,000 บาท
12 ค่าตอบแทนผู้นาออกกาลังกาย วันละ จานวนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 200 บาท
13 ค่าตอบแทนผู้ติดตามประเมินโครงการ(1โครงการไม่เกิน 2 คน)คนละ 200 บาท
14. ค่าตอบแทนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องสุขภาพทางวิทยุ 150 บาท
ชุมชน เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 3 คนๆละไม่เกิน 1 ชั่วโมงๆละ
15. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุน ฯในการประชุมเบิกได้เดือนละไม่ 400 บาทต่อ1ครั้ง
เกิน800บาท
16. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการกองทุน ฯในการประชุมเบิกได้เดือนละ 300 บาทต่อ1ครั้ง
ไม่เกิน600 บาท
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ลาดับ รายการ
17. ค่าพาหนะเหมาจ่าย
18. ค่าพาหนะโดยสาร
19. ค่าเอกสารฝึกอบรม
20. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมหรือใช้ดาเนินการตามโครงการ

จานวน
๔ บาท/กม.

หมายเหตุ
กรณีใช้รถ
ส่วนตัว
จ่ายตามความจริงโดยประหยัด
จ่ายตามความเป็นจริง
เบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อ1โครงการ
และไม่สามารถของบประมาณจัดซื้อ
คุรุภัณฑ์ได้

กรณีค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้กาหนดไว้ให้ใช้ระเบียบที่เทศบาลถือปฏิบัติอยู่โดยอนุโลมหรือตามมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบอนุมัติ
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ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินกองทุน
เลขที่

.

ใบเสร็จรับเงิน
วันที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบล
ระแงง
ได้รับเงินจาก
หมู่
. ตาบล
ดังรายการต่อไปนี้

เดือน

เทศบาลตาบลศีขรภูมิ
อาเภอ
ศีขรภูมิ
ที่อยู่
อาเภอ

รายการ

พ.ศ.
.เลขที่
999
จังหวัด สุรินทร์
ถนน
จังหวัด
จานวนเงิน(บาท)

จำนวนเงิน

.บำท
(ตัวอักษร)
(ลงชื่อ)................................................ผู้รับเงิน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)................................................ ผู้จ่ายเงิน
(.....................................................)

.
.
.
.
.
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ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินกองทุน
เลขที่.......................

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่...........................................
ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่

หมู่ที่

.

ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
.
ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตาบลศีขรภูมิอาคารสานักงานเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
.
ที่อยู่ อาคารสานักงานเทศบาลตาบลศีขรภูมิ เลขที่ 999 หมู่ 2 ตาบลระแงง อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จานวนเงิน

จานวนเงิน (ตัวอักษร)
(ลงชื่อ)........................................................ผู้รับเงิน
(.....................................................)

(ลงชื่อ)................................................ผู้จ่ายเงิน
(.....................................................)

