
 
 
 
 

 
 
 

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
ให้เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และเพื่อให้การบริหารและการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เป็นไปด้วยความโปร่งใส่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวมากขึ้น 
 

  อาศัยอ าน าจตามความ ใน ป ระกาศของคณ ะ กรรมการห ลักป ระกั น สุขภ าพ แห่ งชา ติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (4) (8) (9) และมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2561 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 16(3)  แห่งประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี  13 กันยายน 2561 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  จึงมีมติในการประชุมครั้งท่ี 1 / 2562 
เมื่อวันท่ี  2๕ ธันวาคม 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 
 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561”  
 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศใช้เป็นต้นไป 
 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
  (๑) ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เรื่อง การบริหาร

จัดการภายในกองทุน พ.ศ. 2553 

  (๒) ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เรื่อง การบริหาร
จัดการภายในกองทุน  (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2556 
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หมวดที่ 1 

ข้อความทั่วไป 
 

  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในรูปแบบอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ท่ีได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี แต่ไม่ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
  “กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
หรือพื้นท่ี เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกท่ี
จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต 
  “คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  “การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค  
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ และการป้องกันโรค 
  “สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  “หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  “หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง 
แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ 
  “หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานท่ีมิได้มีภารกิจด้านสาธารณสุข 
  “องค์กรหรือก ลุ่มประชาชน” หมายความว่า  องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชน 
หรือบุคคลท่ีมีการรวมตัวกันต้ังแต่ห้าคนขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ท่ีมิใ ช่เป็นการแสวงหาผลก าไร ท้ังนี้  จะเป็น 
นิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 
  “ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง” หมายความว่า ผู้สูงอายุท่ีมีคะแนนประเมินความสามารถในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ตาม ดัชนีบ าร์ เธลเอ ดีแอล (Ba rthe l ADL index) เท่ ากับหรือน้ อยกว่ า สิบ เอ็ ดคะแนน 
หรือตามเกณฑ์ประเมินท่ีส านักงานก าหนด 
  “การบริการสาธารณ สุขส าหรับ ผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพึ่ งพิ ง ” หมายความว่า การบริการดูแล 
ระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ท่ีบ้านหรือชุมชน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ 
  “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” หมายความว่า ศูนย์ซึ่งด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 
  “ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง” (Caregiver) หมายความว่า บุคคลท่ีผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงท่ีส านักงานก าหนด 
  “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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หมวดที่ 2 

การด าเนินงาน 
 

  ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจะได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีความประสงค์เข้าร่วมด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 

(2) มีความพร้อมในการอุดหนุนหรืองบประมาณ 
 

  ข้อ 6 ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี โดยให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน 
เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

หมวดที่ 3 
แหล่งที่มาของเงินกองทุน 

 
  ข้อ 7 เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
   (1) เงินท่ีได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
   (2) เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (3) รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินท่ีได้รับมาในกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
   นอกจากเงินท่ีได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตาม (1) แล้วให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความพร้อม ความเหมาะสม ซึ่งได้แสดงความจ านงเข้าร่วมและส านักงานเห็นชอบได้รับเงินเพิ่ม
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ต้องสมทบเงิน หรือค่าบริการอื่น ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
  

  ข้อ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ในอัตรา 
ร้อยละของเงินท่ีได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7 (1) ดังต่อไปนี้ 
   (1) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่รวมเงินอุดหนุน ต่ ากว่า 6 ล้านบาท 
   (2) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่รวมเงินอุดหนุน ต้ังแต่ 6 ล้าน ถึง 20 ล้านบาท 
   (3) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า 20 ล้านบาท 
 
 
 

  ข้อ 9 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี การรายงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ และการติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามหมวดท่ี 6 
  เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถใช้ในปีงบประมาณถัดๆ ไปได้ 
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  ข้อ 10 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็น
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 
   (1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการหรือ
หน่วยงานสาธารณสุข 
   (2) เพื่ อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  
และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น 
   (3 ) เพื่ อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณ สุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หรือศูนย์ท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือ
หน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ ท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก  
ในชุมชน หรือการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 
   (4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตามข้อ 7 วรรคหนึ่งในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากได้รับเงินเพิ่มตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5 กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ตามความ
จ าเป็น และครุภัณฑ์ท่ีจัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
   (5) เพื่ อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณี ท่ี เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบั ติในพื้น ท่ี 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ 
   กรณีโครงการหรือกิจกรรมท่ีขอการสนับสนุนตาม (1) (3) และ (5) มีความจ าเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์ เพื่ อ จัดบริการสาธารณ สุขให้ กับบุคคล ให้คณะกรรมการกองทุนพิ จารณาสนับสนุนได้ในวงเงิน  
ตามความจ าเป็น เว้นแต่กรณี (2) ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ และครุภัณฑ์ท่ีจัดหาได้ให้
เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ท่ีได้รับการสนับสนุน 
 

  ข้อ 11 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง
ตามข้อ 7 วรรคสอง ให้สนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ เพื่อ
จัดบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อปี ตามชุดสิทธิประโยชน์การ
บริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงท่ีก าหนดในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายระเบียบนี้ ท้ังนี้ ตาม
โครงการท่ีคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงอนมุัติ 
  กรณี ท่ีมีภาวะพึ่ งพิงนอกเหนือจากวรรคหนึ่ ง ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ ง และใช้ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับ ผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพึ่ งพิ ง  
มาเทียบเคียงโดยอนุโลม ท้ังนี้ ตามโครงการท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 
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หมวดที่ 4 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 

  ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
   (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เป็นประธานกรรมการ 
   (2) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวน 2 คน   เป็นกรรมการ 
   (3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงท่ีสภามอบหมาย เป็นกรรมการ 
        จ านวน 2 คน 
   (4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีจัดบริการสาธารณสุข เป็นกรรมการ 
        ในท้องถิ่น ท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกิน 2 คน 
   (5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่น  เป็นกรรมการ 
        ท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
   (6) ผู้แทนหมู่บ้านท่ีประชาชนในหมู่บ้านคัดเลือกกันเอง เป็นกรรมการ 
        จ านวนไม่เกิน 5 คน 
   (7) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  เป็นกรรมการ 
        ประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระท่ีอยู่ใน 
        ท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) 
   (8) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง   เป็นกรรมการและ 

เลขานุการ 
   (9) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข  เป็นกรรมการและ 
        และส่ิงแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าท่ีท่ี ผู้ช่วยเลขานุการ 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมอบหมาย 
   (10) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน          เป็นกรรมการและ 
          คลังท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ให้สาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงราย หัวหน้าหน่วยบริการประจ าท่ีจัดบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี และ
ท้องถิ่นอ าเภอเมืองเชียงราย เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการกองทุน 
  การคัดเลือกคณะกรรมการตาม (4) (5) และ (6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด 
  ให้กรรมการตาม (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (2) 
จ านวน 2 คน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 
  เมื่อได้กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือก ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงเป็นผู้ออกค าส่ัง
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทราบต่อไป 
 

  ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปี 
นับแต่วันท่ีออกค าส่ังแต่งต้ัง 
  เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้น
จากต าแหน่ งอยู่ ในต าแหน่ งเพื่ อปฏิบั ติหน้าท่ี ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่ งได้รับการคัดเลือกขึ้น ใหม่  เข้ารับ  
หน้าท่ี แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่ง 
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  ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งกรรมการนั้นว่างลงตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนดในข้อ 
12 วรรคสามหรือวรรคส่ี แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลือของ กรรมการซึ่งตน
แทน เว้นแต่กรณีท่ีวาระของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการ
คัดเลือกหรือแต่งต้ังกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างนัน้ก็ได้และในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการ
เท่าท่ีเหลืออยู่ 
  ในกรณี ท่ีกรรมการตามข้อ 12 (3) ว่างลงโดยมิ ใช่เหตุผลพ้นจากต าแหน่ งก่อนครบวาระ  
ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ 
 

  ข้อ 14 กรรมการตามข้อ 12 วรรคหนึ่ ง (2) (3 ) (4) (5 ) (6) และ  (7) นอกจากการพ้น 
จากต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) ตาย 
   (2) ลาออก 
   (3) ย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นท่ีอื่น 
   (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
   (5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดท่ีได้กะท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (7) พ้นจากความเป็นสมาชิกของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในท้องถิ่น 
   (8) ขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 

  ข้อ 15 การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

หมวดที่ 5 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

 
  ข้อ 16 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
   (1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
   (2) พิจารณาอนุมั ติโครงการ หรือกิจกรรม ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ตามข้อ 10 
   (3) ออกระเบียบท่ีจ าเป็น เพื่ อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ท้ังนี้  ต้องไม่ขัด 
หรือแย้งกับประกาศนี้ 
   (4) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขท้ังท่ีบ้าน ในชุมชนหรือ
หน่วยบริการ ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
   (5) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับงานสาธารณสุขของ
กลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   (6 ) พิ จารณ าให้ ความ เห็ น ชอบรายงาน ผลการด า เนิ น งาน  ราย งานการรับ เงิน 
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

  ข้อ 17 คณะกรรมการกองทุน มีอ านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ตามประกาศนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 
 

  ข้อ 18 ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งต้ังคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งช่ือ “คณะอนุกรรมการสนับสนุน
การจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง” ประกอบด้วย 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง หรือผู้บริหารอื่น เ ป็ น ป ร ะ ธ า น
อนุกรรมการ 

(2) ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 2 คน          เป็นอนุกรรมการ 
(3) หัวหน้าหน่วยบริการประจ าท่ีจัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น       เป็นอนุกรรมการหรือ

ผู้แทน 
(4) สาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงรายหรือผู้แทน    เป็นอนุกรรมการ 
(5) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีจัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ 
(6) ผู้จัดบริการดูและระยะยาวด้านสาธารณสุข   เป็นอนุกรรมการ 
(7) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง    เป็นอนุกรรมการ 
(8) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง    เป็นอนุกรรมการ 

และเลขานุการ 
(9) เจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีนายกเทศมนตรีต าบลบ้านดู่มอบหมาย  เป็นอนุกรรมการ 

                และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ข้อ 19  คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง มี
อ านาจหน้าท่ี พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามการดูแลรายบุคคลส าหรับผู้สูงอายุ
ท่ีมีภาวะพึ่งพิง ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการหรือสถานบริการ 
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด 
 

  ข้อ 20 การประชุมของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ  
ท่ีมีภาวะพึ่งพิง คณะอนุกรรมการ คณะท างาน ท่ีคณะกรรมการกองทุนแต่งต้ัง ให้น าข้อ 15 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

  ข้อ 21 ให้คณะกรรมการ ท่ีปรึกษา อนุกรรมการ และคณะท างาน ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น 
  บุคคลภายนอก และเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงท่ีรับการแต่งต้ังให้
ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพท่ีเข้าร่วมประชุม มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในการประชุม ท้ังนี้ ต้องไม่เกินวงเงินของข้อ 10(4) 
  ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้เป็นไปตามหมวดท่ี 6  
 

ข้อ 22 เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพมีการพัฒนาอย่างยั่ งยืนและมีการด าเนินงานท่ีมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ประสานงานกับท้องถิ่นจังหวัด
เชียงรายในการติดตาม ก ากับ ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ส านักงานทราบ 
  ข้อ 23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคงเหลือมากกว่าสองเท่าของ
รายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ ง ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา ส านักงานอาจงด  
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การจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7(1) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงดการสมทบเงิน
ตามข้อ 7(2) ของปีงบประมาณนั้น 
  การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณนั้น กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อ
การบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกัน สุขภาพตามข้อ 10(4) ให้สนับสนุน ค่าใช้จ่ายได้ไม่ เกินวงเงิน  
ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 

  ข้อ 24 ให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
แนวทางปฏิบั ติ  และการด าเนินงานต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  
การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เป็นเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็น
คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะท างาน เป็นแนวทางปฏิบัติและการด าเนินงานต่อเนื่องตามระเบียบนี้ 
   ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ และคณะท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในต าแหน่งต่อไปได้ไม่เกินเก้าสิบ
วันนับจากวันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มอบหมายด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
กรรมการตามข้อ 12 ต่อไป 
 

  ข้อ 25 การด าเนินงานใดตามระเบียบนี้ หากยังไมมี กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ท่ีจะ
ก าหนดขึ้นตามระเบียบนี้ให้ใช้กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของ ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
มอบหมายบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

  ข้อ 26 ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง
รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ 6 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชีและรายงาน 
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

 
ข้อ 27 การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบ

เวียง 
   (1) บรรดาเงินรายรับเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้น าส่งบัญชี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ท่ีเปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์โดยใช้ช่ือบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง” 
   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับเงินตามข้อ 7 วรรคสอง เปิดบัญชีกับธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ช่ือบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงเพื่อการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง” แยกออกจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตามวรรคหนึ่ง 
   กรณีท่ีมีความจ าเป็นไม่อาจเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามวรรค
หนึ่งและวรรคสองได้ ให้เปิดบัญชีกับธนาคารของรัฐอื่นได้ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเวียงกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
   ท้ังนี้  บัญ ชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท่ีได้เปิดบัญชี ไว้แล้วก่อนระเบียบนี้บังคับใช้ 
ให้ถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วแต่กรณี 
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(2 ) การรับเงิน เข้ากองทุนหลักประกัน สุขภาพให้รับเป็น  เงิน สด เช็ค ต๋ัวแลกเงิน 

หรือธนาณัติก็ได้ และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบท่ีส านักงานก าหนด ให้แก่ผู้
ช าระ เงิน ทุกครั้ ง  เว้นแต่การรับเงิน ท่ี ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจา กกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่ งชาติ 
ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด โดยให้ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านท างธนาคาร 
เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ 

(3) เงินสดท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว ้ ให้น าฝากเข้าบัญชีตาม (1) ภายในวันท่ี
ได้รับเงิน หากไม่สามารถน าเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเวียงมอบหมายน าเงินสดจ านวนดังกล่าวเก็บไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวนเงิน
ปิดผนึกลงลายมือช่ือผู้รับผิดชอบ และน าฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานท่ีเก็บรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบ
เวียงแล้วให้น าฝากเข้าบัญชีในวันท าการถัดไป 

(4) การสมทบเงินจากองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงให้ด าเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้น
ปีงบประมาณกรณีมีความจ าเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณท่ีส านักงานจ่ายเงินสนับสนุน 
 

ข้อ 28 การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(1) การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้วแต่กรณี 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงส่ังจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้นๆท้ังนี้ 
ภายใต้โครงการหรือกิจกรรมท่ีคณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

(2) วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้ 
    (2.1) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ 
    (2.2) จ่ายทางธนาคาร 
    (2.3) จ่ายทางอื่นตามท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด 
   (3) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมอบหมายหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงคนใดคนหนึ่ง ลงนาม
ร่วมกับพนักงานส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมอบหมายไว้จ านวน 2 คน รวมเป็น
ผู้ลงนามจ านวน 2 คน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการสนับสนุน การจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพงิ 
แล้วแต่กรณี 
   (4) การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น 
ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นนั้นเป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมา
รับเงินด้วยตนเอง จะมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระท าได้ ท้ังนี้ต้องมีหนังสือมอบอ านาจท่ีชัดเจน 

(5) การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินท่ีเป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ให้ผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายจาก
องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ไม่น้อยกว่า 2 คนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน 
   (6) การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน 
ใบส าคัญรับเงิน ตามแบบท่ีส านักงานก าหนด หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือ
หลักฐานการรับเงินอย่างอื่น ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด เก็บไว้เพื่อตรวจสอบ 
 

ข้อ 29 การจัดท าบัญชีและรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
   (1) การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามรูปแบบท่ีส านักงานก าหนด 
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   (2) รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปีงบประมาณ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีเข้าร่วมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี ระหว่างรอบระยะเวลา
บั ญ ชี ให้ เริ่ ม ระบ บ บั ญ ชี  ณ  วั น ท่ี  ไ ด้ รั บ เงิ น เป็ น ค รั้ ง แ รก จาก ก อ ง ทุ น ห ลัก ป ระกั น สุข ภ าพ แห่ งชา ติ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (3) ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศหรือระบบอื่น และจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนแล้ว ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายในสามสิบวันนับ
จากวันส้ินไตรมาส ตามรูปแบบท่ีส านักงานก าหนด 
   ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท่ีผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้เพื่อตรวจสอบ 
 

หมวดที่ 7 
การก ากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

 
  ข้อ 30 กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น 

(1) เมื่อได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ท้ังนี้ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน ให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีหน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ 

(2) เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ 
(3) เมื่อเสร็จส้ินโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตาม

โครงการ หรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบและให้
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ 
   (4) กรณีท่ีมีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ให้น าเงินท่ีเหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เว้นแต่เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้ สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง หากด าเนินการตาม
โครงการและแผนการดูแลรายบุคคลแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน 
 

  ข้อ 31 กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน 
   (1) เมื่อได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรมท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ เว้นแต่รายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้
จ่ายตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    (1.1) ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลท่ีด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราท่ีก าหนดในข้อ 32 
    (1.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับบุคคลท่ีด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราท่ีก าหนดในข้อ 32 

(2) การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการหรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทาง
ราชการหรือราคากลางโดยท่ัวไปในขณะท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 

(3) การจัดหาครุภัณฑ์ ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินไว้กับรายงานการ
จ่ายเงินดังกล่าวด้วย 
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(4) เมื่อเสร็จส้ินโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตาม

โครงการ หรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมั ติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่ อให้คณะกรรมการกองทุนทราบ 
และใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ 

(5) กรณีท่ีมีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ให้น าเงินท่ีเหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

หมวดที่ 8 
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
  ข้อ 32 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของกรรมการ ท่ีปรึกษา อนุกรรมการ 
คณะท างาน บุคคลภายนอกท่ีได้รับเชิญมาประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   (1) ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ ๓00 บาทต่อคน 
เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖00 บาท 
   (2) ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ ๒00 บาทต่อคน เดือน
หนึ่งไม่เกิน ๔00 บาท 
   (3) ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับคณะท างาน ไม่เกินครั้งละ 200 บาทต่อคน เดือนหนึ่ง
ไม่เกิน 400 บาท 
   (4) ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับบุคคลภายนอกซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน 
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เท่ากับกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะท างาน 
แล้วแต่กรณี 
   (5) ค่าอาหารกลางวันมื้อละ ๘๐ บาท 
   (6) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม มื้อละไม่เกิน 25 บาท 
   (7) ค่าตอบแทนวิทยากร ไม่เกินช่ัวโมงละ 600 บาท 
    หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร  
    ก ช่ัวโมงท่ีมีลักษณะการบรรยายให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกิน ๑ คน 
    ข ช่ัวโมงการฝึกอบรมเป็นหมู่คณะท่ีมีลักษณะอภิปรายหรือสัมมนาให้เบิกจ่ายตาม
ระเบียบของหน่วยงาน  
   (8) ค่าบ ารุงสถานท่ี ไม่เกิน 1,000 บาท/โครงการ 
   (9) ค่าเช่าเครื่องเสียง ไม่เกิน 1,000 บาท/โครงการ 
   (10) ค่าป้ายไวนิลแต่ละโครงการ ป้ายละไม่เกิน 500 บาท ยกเว้นป้ายชนิดอื่นท่ีจ าเป็นต้อง
ใช้ในโครงการ ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง และโดยประหยัด 
   (11) ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงาน ไม่เกิน ๕00 บาทให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง และ
โดยประหยัด 
   (12) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน ฯลฯ 
   (๑๓) ค่ากระเป๋าหรือส่ิงของท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้าฝึกอบรมให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่าย
จริง ไม่เกินใบละ ๓๐๐ บาท 
   (๑๔) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๗ 
   (1๔) วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตาม (1) (2) (3) และ (4) เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อ
การบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในปีงบประมาณนั้น 
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  ข้อ 33 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงท่ีรับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพท่ีเข้าประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับ
กรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะท างานแล้วแต่กรณี 
 
 

  ข้อ 34 เงินกองทุนหลักประกัน สุขภาพให้ จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ  
ท่ีปรึกษา อนุกรรมการ คณะท างาน และเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงท่ีรับการแต่งต้ังให้
ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เบิกจ่ายในอัตราไม่เกินระเบียบ
ของทางราชการโดยอนุโลม ท้ังนี้ โดยการอนุมัติของประธานกรรมการ 
 
  ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี        เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
 
     ประกาศ ณ วันท่ี         เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
      (ลงช่ือ) 
        (นายไพศาล  พุทธิมา) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
       ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


