องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง

ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุ ขภาพองค์ การบริหารส่ วนตาบลห้ วยแห้ ง
พ.ศ. 2553
.........................................................
ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี ร่ วมกับสานักงาน
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ได้จดั ตั้งระบบหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่ข้ ึน
เพื่อให้การบริ หารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่น
หรื อพื้นที่
เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ องค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้ง จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้ง
พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคาสั่งอื่นใด ซึ่ งขัดหรื อขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ที่ต้ งั ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้ง หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี
ข้ อ 5 ในระเบียบนี้
“องค์การบริ หารส่ วนตาบล” หมายถึง องค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้ง
“สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล” หมายถึง สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้ง
“กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ” หมายถึง กองทุนหลักประกันสุ ขภาพองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ห้วยแห้ง
“คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ” หมายถึง คณะกรรมการบริ หารกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้ง
“สถานบริ การ” หมายถึง สถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย
หน่วยบริ การการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริ การสาธารณสุ ขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุ ขภาพแห่งชาติกาหนดเพิ่มเติม
“หน่วยบริ การ” หมายถึง สถานบริ การที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545
ข้ อ 6 ให้ประธานกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
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วัตถุประสงค์ ของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
-------------------------------ข้ อ 7 เพื่อสนับสนุ นการจัดบริ การของหน่วยบริ การสาธารณสุ ขในการสร้างเสริ มสุ ขภาพป้ องกันโรค
และฟื้ นฟูสุขภาพสาหรับประชาชน โดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาสในตาบลห้วยแห้ง ได้เข้าถึงการบริ การได้โดยง่าย
สะดวก รวดเร็ ว และมีคุณภาพมาตรฐาน
ข้ อ 8 เพื่อส่ งเสริ มให้กลุ่มเป้ าหมายแม่และเด็ก ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ กลุ่มผูป้ ระกอบอาชี พเสี่ ยง และ
ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง ในชุมชนสามารถเข้าถึงบริ การทางการแพทย์อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้ อ 9 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพด้วยตนเองและร่ วมบริ หาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
ข้ อ 10 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
ข้ อ 11 เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง
หมวดที่ 2
สมาชิ กกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
-------------------------------ข้ อ 12 สมาชิกกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) มีภูมิลาเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในตาบลห้วย
แห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
(2) เป็ นผูพ้ ร้อมที่จะปฏิบตั ิตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
หมวดที่ 3
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
-------------------------------ข้ อ 13 คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ประกอบด้วย
(1) นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้ง
เป็ น ประธานกรรมการ
(2) สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้ง จานวน 2 คน เป็ น กรรมการ
(3) ผูแ้ ทนหน่วยบริ การที่ สปสช.มอบหมาย
จานวน 1 คน เป็ น กรรมการ
(4) ผูแ้ ทน อสม. ที่คดั เลือกกันเอง
จานวน 2 คน เป็ น กรรมการ
(5) ผูแ้ ทนหมู่บา้ นที่ประชาคมหมู่บา้ นเลือกกันเองหมู่บา้ นละ 1 คน เป็ นกรรมการ
(6) ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้ง
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ให้สาธารณสุ ขอาเภอบ้านไร่ และผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบ้านไร่ เป็ นที่ปรึ กษา
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(1) จัดทาข้อมูลและแผนดาเนินการที่เกี่ยวกับปั ญหาสาธารณสุ ข กลุ่มเป้ าหมายและหน่วย
บริ การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ดาเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริ การ
สาธารณสุ ขทั้งที่บา้ น ในชุมชนหรื อหน่วยบริ การได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) บริ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสและจัดทาสรุ ปผลการ
ดาเนินงานหรื องบดุล เมื่อสิ้ นปี งบประมาณเพื่อนาเสนอสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติและองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) รับผิดชอบการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทาบัญชีเงินหรื อทรัพย์สินใน
ระบบหลักประกันสุ ขภาพ ให้เป็ นไปตามรู ปแบบที่สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติกาหนด
(5) จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานเพื่อดาเนิ นการตามความจาเป็ น
ข้ อ 15 คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพอยูใ่ นวาระคราวละสองปี นับแต่วนั ที่ดารง
ตาแหน่ง
ข้ อ 16 เมื่อคณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ อยูใ่ นตาแหน่งครบวาระสองปี หรื อพ้น
จากตาแหน่ง แล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพใหม่ ให้คณะกรรมการ
บริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพที่ครบวาระหรื อพ้นจากตาแหน่ง อยูใ่ นตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปจนกว่า
คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ข้ อ 17 เมื่อตาแหน่งคณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตามข้อ 13 (2) (4) และ(5) ว่าง
ลงเพราะเหตุใดนอกจากครบวาระให้มีการคัดเลือกผูแ้ ทนเป็ นคณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
ในตาแหน่งที่วา่ งภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ตาแหน่งนั้นว่างลง และให้ผซู ้ ่ ึ งได้รับเลือกแทนนั้นอยูใ่ น
ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน
ในกรณี นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้ง หมดวาระให้ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ทา
หน้าที่เป็ นประธานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแทน และหากปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลมีการโอน (ย้าย)
ให้ผทู ้ าหน้าที่รักษาการปลัดทาหน้าที่แทนกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง
ในกรณี คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตามข้อ 13 (2) ถึงคราวออกตามอายุของสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลเสนอญัตติเข้าสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเพื่อ
คัดเลือกผูแ้ ทน เป็ นคณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในตาแหน่งที่วา่ งลง
ข้ อ 18 คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ครบกาหนดวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยยืน่ หนังสื อลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ

-4(4) สิ้ นสุ ดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ตามมาตรา 47 ตรี แห่ง
พระราชบัญญัติสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล และองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
(5) พ้นจากตาแหน่งนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
(6) ต้องโทษจาคุ กฐานกระทาความผิดในคดี อาญา ยกเว้นการกระทาความผิดลหุ โทษหรื อ
กระทาความผิดโดยประมาท
(7) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(8) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(9) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตามข้อ 13 (2) - (5)
(10) โดยคาสั่งสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
ข้ อ 19 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
โดยต้องมีกรรมการเข้าประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 20 มีระเบียบวาระในการประชุ ม และในการประชุ มให้ที่ประชุ มพิจารณาเฉพาะเรื่ องที่อยู่ใน
ระเบียบวาระการประชุมเท่านั้น
ข้ อ 21 มติที่ประชุมให้ใช้ฉนั ทามติ (ความเห็นพร้อม) เป็ นเกณฑ์มากกว่าการตัดสิ นใจโดยใช้เสี ยงข้าง
มากบังคับ หรื ออาจจะใช้มติ ที่ประชุ มเสี ยงข้างมากก็ได้ การลงมติให้กระทาโดยเปิ ดเผยหรื อวิธีลบั ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตามมติข องคณะกรรมการบริ หารกองทุ นหลักประกันสุ ขภาพ กรณี ค ะแนนเสี ยงเท่ ากันให้ประธาน
กรรมการมีสิทธิ ออกเสี ยงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสี ยง ซึ่ งถือเป็ นผูช้ ้ ีขาดและให้ถือเป็ นที่สุด
ข้ อ 22 ที่ปรึ กษาของคณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มและมี
สิ ทธิ แสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงมติ
ข้ อ 23 คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างานท าหน้า ที่ ต ามบทบาทในค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง ซึ่ งลงนามโดย
ประธานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ โดยไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงมติ แต่รับเบี้ยประชุมได้
ข้ อ 24 มีการจัดทาบันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพให้ทา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งก็ได้ เพื่อเก็บรักษาไว้สาหรับใช้ในการอ้างอิงค้นคว้าโดยมอบให้
ประธานกรรมการและเลขานุ การเป็ นผูล้ งนามและรับผิดชอบความถู กต้องและความสมบูรณ์ ครบถ้วนของ
รายงานทุกครั้ง
ข้ อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพทุกครั้ง ให้ฝ่ายเลขานุการถือ
เป็ นวาระประจาที่จะต้องมีการรายงานบัญชีรับ-จ่าย และสถานการณ์การเงินของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
ข้ อ 26 ให้คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพและคณะอนุ กรรมการหรื อคณะทางาน
ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 150 บาทต่อวัน โดยจะต้องเข้าร่ วมประชุมจนเสร็ จสิ้ นการประชุมในแต่ละครั้ง

-5หมวดที่ 4
การบริหารงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
-------------------------------ข้ อ 27 เงินหรื อทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุ ขภาพได้มาจาก
(1) เงินค่าบริ การสาธารณสุ ขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ในส่ วนของการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติกาหนด
(2) เงิ น อุ ด หนุ น หรื อ งบประมาณที่ ไ ด้รั บ จากองค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลห้ ว ยแห้ ง ตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดให้
(3) เงินสมทบจากชุมชนหรื อกองทุนชุมชน
(4) รายได้อื่น ๆ หรื อทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
ข้ อ 28 บรรดาเงินรายรับในกองทุนกองทุนหลักประกันสุ ขภาพให้นาส่ งเข้าบัญชี “ระบบประกัน
สุ ขภาพองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี ” ที่เปิ ดบัญชีไว้กบั ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านไร่ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บญั ชี
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ข้ อ 29 การรับเงินเข้ากองทุนกองทุนหลักประกันสุ ขภาพให้รับเป็ นเงินสด เช็ค ตัว๋ แลกเงิน หรื อ
ธนาณัติ
ข้ อ 30 การรั บ เงิ น กองทุ น กองทุ น หลัก ประกัน สุ ข ภาพ ให้อ อกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ในนามของคณะ
กรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ให้แก่ผชู ้ าระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินค่าบริ การสาธารณสุ ขที่
ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ และอุดหนุ นหรื องบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลห้วยแห้ง หรื อการรับเงินทางธนาคาร ให้ใช้สาเนาใบนาฝากเงินธนาคารเป็ นหลักฐานหรื อใช้หลักฐานอื่นที่
คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้
ข้ อ 31 ให้คณะกรรมการบริ หารระบบหลักประกันสุ ขภาพมอบหมายให้กรรมการและเลขานุ การของ
คณะกรรมการ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรับเงินและนาส่ งเงินเข้าบัญชี กองทุนกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ภายใน
สามวันทาการ นับแต่วนั ที่ได้รับเงิน
ข้ อ 32 คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพอาจสั่งจ่ายเงิ นที่ได้รับตามข้อ 27 ภายใต้
กรอบแผนงานหรื อโครงการหรื อกิจกรรมที่คณะกรรมการอนุมตั ิ ดังนี้
(1) สนับสนุนงบประมาณเป็ นรายปี แก่หน่วยบริ การในเขตพื้นที่
(2) สนับสนุ นค่าใช้จ่ายให้แก่หน่ วยบริ การหรื อสถานบริ การอื่น หรื อสถานบริ การทางเลื อก
เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มผูพ้ ิการ กลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพที่มีความเสี่ ยง และกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังที่
อยู่ในเขตพื้นที่ สามารถเข้าถึ งบริ การสาธารณสุ ขในด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค และการฟื้ นฟู
สมรรถภาพได้อย่างทัว่ ถึ ง และมี ประสิ ท ธิ ภาพอย่างน้อยตามประเภทและขอบเขตของบริ การสาธารณสุ ข ที่
คณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติกาหนด

-6(3) สนับสนุ นค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรื อองค์กรประชาชนในเขตพื้นที่จดั ทากิจกรรมเพื่อ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค หรื อการฟื้ นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
(4) สนับสนุ นค่าใช้จ่ายเพื่อบริ หารหรื อพัฒนาระบบหลักประกันสุ ขภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละสิ บ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของระบบหลักประกันสุ ขภาพในรอบปี งบประมาณนั้น
ข้ อ 33 วิธีการจ่ายเงินกองทุนกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ให้จ่ายได้ ดังนี้
(1) จ่ายเป็ นเงินสด หรื อเช็ค หรื อตัว๋ แลกเงิน หรื อธนาณัติ
(2) จ่ายทางธนาคารหรื อทางอื่นที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อ 34 การจ่ายเงินตามข้อ 33 ให้จ่ายในนามของผูม้ ีสิทธิ รับเงิน ถ้าผูม้ ีสิทธิ รับเงินไม่สามารถมารับเงิน
ด้วยตนเอง จะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นเป็ นผูร้ ับเงินแทน ก็ให้กระทาได้
ข้ อ 35 การจ่ายเงิ นกองทุนกองทุ นหลักประกันสุ ขภาพต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ เป็ นใบเสร็ จรั บเงิ น
ใบสาคัญรับเงิน หรื อหลักฐานการนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผูม้ ีสิทธิ รับเงิน หรื อหลักฐานการรับเงิน
อย่างอื่นที่คณะกรรมการกาหนด เก็บไว้ให้ตรวจสอบ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีสิทธิ รับ
เงินทุกครั้งเมื่อมีการจ่ายเงิน
ข้ อ 36 ในการเก็บรักษาเงิน ให้คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ เปิ ดบัญชี เงินฝากกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านไร่ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ระบบ
ประกันสุ ขภาพองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี”
ข้ อ 37 การเปิ ดบัญชี ตามข้อ 36 ให้คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ มอบหมายให้
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก 3 คน มีอานาจลงนามร่ วมกันในการเปิ ดบัญชี และเบิกจ่ายเงินจากบัญชี
ที่เปิ ดไว้กบั ธนาคารตามจานวนที่คณะกรรมการอนุมตั ิ ส่ วนการเบิกจ่ายเงินให้ผมู ้ ีอานาจ 2 ใน 4 คน ที่ร่วมกัน
ลงนามในการเปิ ดบัญชีเป็ นผูล้ งนามในการเบิกจ่าย
ข้ อ 38 กรณี ที่มีความจาเป็ น คณะกรรมการบริ หารกองทุ นหลักประกันสุ ขภาพ อาจมอบหมายให้
ประธานกรรมการหรื อกรรมการและเลขานุ การ เก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อสารองจ่ายภายในวงเงินไม่เกิ น10,000
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อวัน
ข้ อ 39 อานาจการอนุมตั ิงบประมาณกองทุนกองทุนหลักประกันสุ ขภาพมีดงั นี้
(1) ในกรณี ที่ วงเงิ นไม่ เกิ น 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้เป็ นอานาจของประธาน
กรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสามารถอนุ มตั ิ ได้ โดยต้องนาเข้าแจ้งคณะกรรมการในการประชุ มครั้ ง
ต่อไป
(2) ในกรณี ที่ วงเงิ นเกิ น 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้อนุ มตั ิโดยมติของที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ

-7ข้ อ 40 การบันทึกบัญชีให้ใช้แนวทาง ดังต่อไปนี้
(1) ให้บนั ทึกตามระบบบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลที่ถือปฏิบตั ิ แต่ให้แยกระบบบัญชี
กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ออกจากระบบบัญชีปกติเป็ นอีกชุดหนึ่งต่างหาก
(2) รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปี งบประมาณ
(3) การเริ่ มระบบบัญชี ให้เริ่ ม ณ วันที่ได้รับเงิ นจากกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ หรื อ
ได้รับเงินจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้ง
(4) ให้คณะกรรมการจัดทารายงานการรับเงิน - จ่ายเงินและเงินคงเหลือประจาเดือน ประจาไตร
มาส และประจาปี งบประมาณ
ข้ อ 41 ให้คณะกรรมการบริ หารกองทุ นหลักประกันสุ ขภาพนาเสนอรายงานการเงิ นให้สานักงาน
หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติและองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้งทุกไตรมาส ภายในสามสิ บวันนับจากวัน
สิ้ นไตรมาส และรายงานเมื่อสิ้ นปี งบประมาณภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้ อ 42 การพิจารณางบประมาณสนับสนุ นกองทุน กองทุ นหลักประกันสุ ขภาพสามารถสนับสนุ น
กิจกรรมได้ 4 ลักษณะ ดังนี้คือ
(1) การจัดบริ การสุ ขภาพตามชุ ดสิ ทธิ ประโยชน์เพื่อให้สาหรั บกลุ่ มเป้ าหมาย 5 กลุ่มหลัก
ได้แก่ กลุ่มหญิงมีครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ากว่า 6 ปี กลุ่มเด็กโตและเยาวชน อายุต้ งั แต่ 6 ปี
ถึงต่ากว่า 25 ปี กลุ่มผูใ้ หญ่ คือ อายุต้ งั แต่ 25 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผูพ้ ิการและทุพพลภาพ
(2) สนับสนุ นงบประมาณแก่ หน่ วยบริ การสุ ขภาพที่อยู่ในชุ มชนท้องถิ่ น เช่ น สถานี อนามัย
โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข เป็ นต้น
(3) การสร้างเสริ มสุ ขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
(4) การบริ หารกองทุน/พัฒนาระบบบริ หารจัดการกองทุนและอื่นๆ ไม่เกินร้อยละสิ บ เช่น
เบี้ยประชุม เอกสารการประชุม ครุ ภณั ฑ์สานักงาน ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการคณะทางาน อาหารว่าง
กลางวัน แลกเปลี่ยนความรู้ จ่ายค่าตอบแทนผูจ้ ดั ทารายงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่ วมประชุมภายนอก และ
อื่น ๆ
ข้ อ 43 ขั้นตอนการสนับสนุ นงบประมาณจากองทุนหลักประกันสุ ขภาพ สาหรับกิจกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ต้องทาบันทึกข้อตกลงไว้เป็ นหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการ
เบิกจ่ายและติดตามผลการดาเนินงานโดยมีการรายงานผลการดาเนินงานเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ หาร
กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
(1) การจัดบริ การสุ ขภาพตามชุดสิ ทธิประโยชน์ จะต้องมีบนั ทึกข้อตกลงอย่างชัดเจนว่ากองทุน
หลักประกันสุ ขภาพ ได้ตกลงความร่ วมมือกับหน่วยบริ การสาธารณสุ ขนั้น ในการจัดบริ การตามชุดสิ ทธิ
ประโยชน์อะไรบ้าง สาหรับกลุ่มเป้ าหมายใด เป็ นจานวนเท่าใด และงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้ นเท่าไร โดย
หน่วยบริ การจะต้องมีหน้าที่ในการรายงานสรุ ปให้คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพได้ทราบถึง
ผลการจัดบริ การให้สาหรับกลุ่มเป้ าหมายนั้นๆ ด้วย (ตามแบบที่กาหนดไว้)

-8(2) การสนับสนุ นงบประมาณแก่หน่วยบริ การสาธารณสุ ข จะต้องมีหนังสื อหรื อบันทึกที่เป็ น
ทางการระหว่างกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ (ผูใ้ ห้การสนับสนุน) กับหน่วยบริ การ (ผูร้ ับการสนับสนุ น) เพื่อให้
มีหลักฐานว่าเป็ นการสนับสนุ นกิ จกรรมอะไร และอย่างไรโดยประกอบกับหลักฐานการรั บ - จ่ายเงิ นตาม
ระเบียบ (ตามแบบที่กาหนดไว้)
(3) การสร้ างเสริ มสุ ขภาพโดยประชาชนในชุ มชนท้องถิ่ นและกลุ่ มเป้ าหมายต่า งๆ ต้องทา
บันทึ กข้อตกลงอย่างเป็ นกิ จจะลักษณะระหว่างกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ (ผูใ้ ห้การสนับสนุ น) กับองค์กร
ชุมชน (ผูร้ ับการสนับสนุ น) นั้นๆ ว่าสนับสนุ นในเรื่ องอะไร จานวนเท่าไร มีเงื่ อนไขอย่างไร และต้องเป็ น
หน้า ที่ ข องผูร้ ั บ การสนับ สนุ น จะต้อ งจัด ท าสรุ ป ผลการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น
หลักประกันสุ ขภาพทราบ เมื่อดาเนินการเสร็ จสิ้ น (ตามแบบที่กาหนดไว้)
(4) การบริ หารจัดการกองทุน/ พัฒนาระบบหลักประกันสุ ขภาพ และอื่ นๆ ต้องมีการบันทึก
ค่าใช้จ่ายประจาและในส่ วนของการพัฒนาศักยภาพการบริ หารกองทุน การพัฒนากาลังคน กองทุนหลักประกัน
สุ ขภาพต้องมีแผนงานโครงการที่ชดั เจนในการสนับสนุนกิจกรรม และมีการบันทึก เป็ น ลายลัก ษณ์ อกั ษรถึ ง
มติ การสนับสนุ นกิ จกรรมของคณะกรรมการบริ หารกองทุ นหลักประกันสุ ขภาพ (ตามแบบที่กาหนดไว้)
ข้ อ 44 การใดที่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดในระเบี ย บนี้ ให้ เป็ นไปตามมติ ข องคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น
หลักประกันสุ ขภาพ ทั้งนี้ตอ้ งไม่ขดั หรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ที่สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติกาหนด
หมวดที่ 5
การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
-------------------------------ข้ อ 45 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ เป็ นกลไกสาคัญต่อ
ความสาเร็ จของการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่ เพราะคณะกรรมการเป็ น
บุคคลสาคัญในการประสานความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและภาคประชาชน ที่จะ
ทาให้เกิดการทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนและเรี ยนรู ้ร่วมกันพัฒนาการดาเนินงานของกองทุนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะส่ งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีท้ งั กายและจิตใจ
ดังนั้น คณะกรรมการจึงจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาความรู ้ สร้างจิตสานึกร่ วมกัน ร่ วมเป็ นเจ้าของ
และร่ วมกันบริ หารจัดการกองทุน
คณะกรรมการควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริ หารจัดการกองทุน มีความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีวสิ ัยทัศน์ มีทศั นคติเชิงบวกต่อการดาเนิ นงานกองทุน เห็นความสาคัญของการมีส่วน
ร่ วมของประชาชน ให้โอกาสในการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนอย่างเสมอภาค เปิ ดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น ร่ วมตัดสิ นใจ มีการตรวจสอบและให้เข้าร่ วมกิจกรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ งสานักงานหลักประกัน
สุ ขภาพแห่งชาติ ได้กาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ทุกภาคส่ วนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่ วมบริ หารจัดการ
อยูแ่ ล้ว

-9คณะกรรมการทุกคน จึงควรมีเจตคติเข้าใจที่มุ่งไปสู่ เป้ าหมายเดียวกัน คือทาให้ประชาชนทุก
คนในพื้นที่ มีคุณภาพดีท้ งั ร่ างกายและจิตใจอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตาบลห้วยแห้ง ควรมีการอบรมสร้างความรู ้
ความเข้าใจและการประชุมสัมมนา
และการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ระหว่างพื้นที่ในจังหวัดที่มีกองทุน
ต้นแบบในเรื่ องต่าง ๆ ได้แก่
(1) การสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่ วมในการทางาน การสร้างจิตสานึก
(2) การทางานเป็ นทีม และการสร้างผูน้ า
(3) การสร้างเสริ มสุ ขภาพในทุกกลุ่มอายุ
(4) การป้ องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
(5) การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
(6) ระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล ยึดระบบคุณธรรม
(7) อบรมการบันทึกโปรแกรมข้อมูลกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่
(8) การจัดทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ แผนสุ ขภาพชุมชน
(9) การวิเคราะห์ขอ้ มูล การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
(10) การเขียนโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ เป็ นต้น
หมวดที่ 6
การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
-------------------------------ข้ อ 46 การบริ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้ง ของ
คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
จะประสบความสาเร็ จหรื อสามารถเผยแพร่ ผลงานต่อ
ประชาชน หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ต้องมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
และมีองค์กรภายนอกมาประเมิน สปสช. จึงกาหนดแนวทางการประเมินผล 2 รู ปแบบ ซึ่ งคณะกรรมการ
บริ หารกองทุนและทีมประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับเขต และระดับอาเภอ จะได้
ยึดถือรู ปแบบการประเมินนี้ไว้เป็ นขั้นพื้นฐาน โดยมีวตั ถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาการบริ หารจัดการกองทุนให้
มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป ดังนี้
(1) แบบประเมินการบริ หารจัดการกองทุน เป็ นการประเมินกระบวนการบริ หารจัดการของ
คณะกรรมการเพื่อให้กองทุนประเมินตนเอง และผูเ้ กี่ยวข้องประเมินกองทุน ซึ่ งจะช่วยตรวจสอบกี่ดาเนิ นงาน
ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง และควรจะพัฒนางานด้านใดบ้าง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 3 หมวด คือ
การบริ หารจัดการกองทุน การมีส่วนร่ วม และการสร้างนวัตกรรม

- 10 (2) แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ ข้อมูลข่ าวสารประชาชน การประเมินผลโดยใช้
แบบประเมินนี้ จุดประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจและการรับรู ้ของประชาชนต่อการดาเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแห้ง ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารกองทุน ฯ ควรดาเนิ นการ
สารวจอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และนาข้อมูลการสารวจมาสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการจัดการ
สุ ขภาพโดยชุมชน เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(นายญวน ปานาง)
ประธานกรรมการบริ หารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ อบต.ห้วยแห้ง

