ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ว่าด้วยเรื่อง การดาเนินงานและการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน พ.ศ. 2562
…………………………………………………………………………………………….
โดยที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุ ขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. 2561 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้มีความเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และยกเลิก
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล
บ่อหิน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในข้อ 16 (3) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเรื่องหลักเกณฑ์ เพื่อ
สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาล ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 หมวดที่ 3 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ประกอบมติการประชุม
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ว่าด้วย
เรื่อง การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
พ.ศ.2561”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ว่าด้วยเรื่อง การดาเนินงานและ
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน พ.ศ. 2560
ข้อ 4. ให้ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน รักษาการตาม
ระเบียบนี้ มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และกาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
ข้อ 5. ในระเบียบนี้
“องค์การบริหารส่วนตาบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
“กองทุน”หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน

“ประกาศกองทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
“คณะกรรมการกองทุน”หมายความว่าคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อหิน
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งเพื่อช่วยเหลือใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย หรือตามที่ประกาศกองทุนกาหนด
“คณะทางาน” หมายความว่า คณะทางานที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ง เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย หรือตามที่ประกาศกองทุนกาหนด
“ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า สาธารณสุขอาเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจาที่
จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และท้องถิ่น อาเภอ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หมวด 1
การบริหารทั่วไป
ข้อ 6 การดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ หรือหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงาน และบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
กรณีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการ
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประกาศกองทุนหรือกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ให้ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดแย้ง
ข้อ 7 การดาเนินงานทางด้านธุรการระบบงานสารบรรณ รูปแบบเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ให้เป็นไป
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับประกาศกองทุน
หมวด 2
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการกองทุน ที่ปรึกษาคณะกรรมการองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทางาน ได้รับ
ค่าตอบแทนในการประชุม ดังนี้
8.1 ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับคณะกรรมการกองทุน หรือที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน ครั้งละ
400 บาท ต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 800 บาท
8.2 ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน ครั้งละ 300 บาท ต่อคน เดือน
หนึ่งไม่เกิน 600 บาท
ข้อ 9 ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เท่ากับคณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางาน แล้วแต่กรณี

ข้อ 10 ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เท่ากับคณะกรรมการ
กองทุน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน แล้วแต่กรณี
ข้อ 11 คณะกรรมการกองทุน มีอานาจปรับอัตราค่าตอบแทนในการประชุมระหว่างปีงบประมาณ ทั้งนี้
ตามมติที่คณะกรรมการกองทุนกาหนดแต่ละปีงบประมาณได้
ข้อ 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการกองทุน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
อนุกรรมการ คณะทางาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดย
อนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของประธาน กรรมการองทุน
ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
ข้อ 14 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และการบริหารจัดการ หรือพัฒนากองทุนต้องไม่เกินอัตราร้อยละของ
เงินรายรับของกองทุนตามที่ประกาศกองทุนกาหนด
ข้อ 15 ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ หรือเบิกจ่ายไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นรายจ่ายที่จ่ายได้ตามระเบียบนี้
หมวดที่ 3
บทเฉพาะกาล
ข้อ 16 การแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย)
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน

