ประกาศ
ก อ ง ท ุน ห ล ัก ป ร ะ ก ัน ส ุข ภ า พ เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง

เรื่อง ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำ'ขลโนนสูง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงาบและการบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ค ณะกรรมการกองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ออกระเบียบกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง ว่าด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารดำเนิน งานและการบริห ารจัด การกองทุน พ.ศ.
๒๕๖๒ ลงวันที่ 4 กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๒ โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ ให้ก ารตำเนิน งานและบริห ารจัด การกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีระบบ
รองรับการบริหารจัดการกองทุน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง จึงขอประกาศใข้
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง ว่าด้วยหลัก เกณฑ์ก ารดำเนิน งานและการบริห ารจัดการ
กองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามระเบียบกองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพเทศบาลตำบลโนนสูง ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒ แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายประสงค์ โพธึ๋มีศิริ)
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลโนนสูง

ระเบีย บกองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพเทศบาลตำบลโนนสูง
ว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารตำเนิน งาน และการบริห ารจัด การกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่ค ณะกรรมการหลัก ประกัน สุข ภาพแห่ง ชาติไ ด้อ อกประกาศ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดำเนิน งานและบริห ารจัด การระบบหลัก ประกัน สุข ภาพในระดับ ท้อ งถิ่น หรือ พื้น ที่ ให้ม ีค วามเหมาะสมเกิด
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ฉะนั้น เพื่อ ให้ก ารดำเนิน งาน และบริห ารจัด การกองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพระดับ ท้อ งถิ่น
เทศบาลตำบลโนนสูง เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ เรื่อง การ
กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ เอกสารหมายเลข ๑ และเอกสารหมายเลข ๒ แนบ
ท้ายประกาศคณะกรรมการหลัก ประกัน สุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนิน งานและบริห ารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๖๑
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖(๓) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริห ารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงเอกสารหมายเลข ๑ และเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้าย
ประกาศดัง กล่าว เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำเนินงานและบริห ารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ มติก ารประชุม คณะกรรมการ
กองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพเทศบาลตำบลโนนสูง ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการกองทุนหลักประกับสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง จึงออกระเบียบไว้ดังบี้

หมวดที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๑ ซื่อ ที่ตั้ง บทนิยาม
ข้อ ๑ ระเบียบบี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การตำเนินงาบ และการบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง การ
บริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
ข้อ ๓ ระเบียบบี้ให้ใข้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นด้นไป
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ข้อ ๔ ที่ต ั้ง สำนัก งานกองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพเทศ,ฃาลตำบลโนนสูง ตั้งอยู่ ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลโนนสูง เลขที่ ๑๔๕ ถนนศรีธานี ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา ๓๐๑๖๐
ข้อ ๕ ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง รัก ษาการ
ตามระเบีย บนี้ และให้มีอำนาจตีความหรือวินิจฉัยขี้ขาดบีญ หา การกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วย
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น
รูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ที่ใด้รับการสนับสนุนให้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับห้องถิ่นหรือพื้นที่ แต่ไม่ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลตำบลโนนสูง
“นายกเทศมนตรี” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
“กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การบีองกันโรค การพื่นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมีเขิงรุกที่
จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงขีวิต
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลโนนสูง
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุน
เพื่อ ช่ว ยเหลือ ในการปฏิบ ัต ิห น้าที่ต ามที่ค ณะกรรมการกองทุน มอบหมาย หรือ ตามที่ป ระกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งขาตีกำหนด
“คณะทำงาน” หมายความว่า คณะบุคคลที่คณะกรรมการกองทุน แต่งตั้งเพื่อช่วยเหลือใบ
การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
“ที่ป รึก ษาคณะกรรมการกองทุน ” หมายความว่า สาธารณสุข อำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการ
ประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และห้องถิ่นอำเภอ
“เจ้า หน้า ที่” หมายความว่า บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุน
“การจัด การบริก ารสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ บีองกันโรค
พึ๋เนฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ และการบีองกันโรค
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่
มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ
“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านสาธารณสุข
“องค์ก รหรือกลุ่มประซาขน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกซน ภาคเอกซน หรือ
บุคคลที่มีการรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหากำไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ก็ได้
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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“ผู้ส ูง อายุท ี่ม ีภ าวะพึ่งพิง” หมายความว่า ผู้ส ูงอายุท ี่ม ีค ะแนนประเมิน ความสามารถในการ
ดำเนิน ชีว ิต ประจำวับ ตามดัช นีบ าร์เธณอดีแ อล (8ลโปาลI /\อ1 เกป©X) เท่ากับหรือน้อยกว่าสิบเอ็ดคะแนนหรือ
ตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานกำหนด
“การบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ส ูงอายุที่มิภาวะพึ่งพิง” หมายความว่า การบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขสำหรับ ผู้ส ูงอายุท ี่ม ิภ าวะพึ่งพิง ที่บ้านหรือขุมขน โดยศูน ย์พ ัฒ นาคุณ ภาพชีวิตผู้ส ูงอายุใน
ขุมซน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ
“ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในขุมขน” หมายความว่า ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงตำบลโนนสูง หรือศูนย์ขื่ออื่นซึ่งดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและพินฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคน
พิการในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
“ผู้ช ่วยเหลือ ดูแ ลผู้ส ูง อายุท ี่ม ีภ าวะพึ่งพิง”^3 โ 65^6โ) หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรผู้ฃ่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่สำนักงานกำหนด
“ผู้จ ัด การระบบการดูแ ลระยะยาวด้านสาธารณสุข” (0ลโ6 ๓ลกล56โ) หมายความว่า บุคคลที่
ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุหรือมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่มีหน้าที่หลักในการ
ด้นหาประเมิน วางแผน และจัดการให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (ติด บ้า น/ติด เตีย ง) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขใด้
อย่างเหมาะสม
“ขุดสิท ธิป ระโยซน์” หมายความว่า ขุด สิท ธิป ระโยขน์ก ารบริก ารด้านสาธารณสุข สำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประกอบด้วย ประเภทและกิจกรรมด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตาม
เอกสารหมายเลข ๒ แนบห้ายประกาศคณะกรรมการหลัก ประกัน สุข ภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
“ระบบการดูแ ลระยะยาว” หมายความว่า การจัด บริก ารสาธารณสุข และบริก ารสัง คมเพื่อ
ตอบสนองความต้อ งการความช่วยเหลือของผู้ป ระสบภาวะยากลำบาก เนื่อ งมาจากภาวะเจ็บ ปวยเรื้อ รัง การ
ประสบอุบ ัติเหตุ ความพิก ารต่างๆ ตลอดจนผู้ส ูงอายุท ี่ไม่ส ามารถช่วยเหลือ ตัวเองใด้ในชีว ิต ประจำวัน มีทั้ง
รูป แบบที่เป็น ทางการและไม่เป็น ทางการ เป็น บริก ารสังคมเพื่อ มุ่งเน้น การพิน ฟู บำบัด ส่งเสริม สุข ภาพอย่าง
สมํ่าเสมอต่อเนื่อง เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีคุณ ภาพชีวิตที่ตีส ามารถดำเนินชีวิตอย่างมีอิส ระเท่าที่จะเป็นได้โดยอยู่บ น
พื้นฐานการเคารพคักดิ๋ศรืความเป็นมนุษย์
“แผนการดูแลรายบุคคล (0ลโ6 เวเ.ลก)” หมายความว่า แผนการดูแลที่แสดงให้เห็นถึงความถี่
และรายละเอียดของการให้บ ริก ารการดูแ ลผู้ส ูงอายุเป็น รายบุค คล ครอบคลุมไปถึงรายละเอียดของการเข้ารับ
บริการตามความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่งได้มาจากความต้องการของผู้สูงอายุ
“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูงจ่ายให้แก่
หน่ว ยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์ก รหรือ กลุ่ม ประขาซน เพื่อ สนับ สบุน เป็น ค่า ใข้จ ่ายในการดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายใต้ระเบียบของกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง
“ทรัพ ย์ส ิน ” หมายความว่า เงิน หรือ ทรัพ ย์ส ิน ในกองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพเทศบาลตำบล
โนนสูงประกอบด้วย เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งซาติ เงินสมทบจากเทศบาล
ตำบลโนนสูง รายได้อื่นๆหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเงินเพิ่มจากกองทุน
หลักประกันสุขภาภพแห่งซาติในส่วนค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

/ค่าตอบแทน...

- ๔

-

“ค่าตอบแทบ’, หมายความว่า เงินที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูงจ่ายให้แก่
คณะกรรมการหรือ ที่ป รึก ษา คณะอนุก รรมการ คณะทำงานหรือ บุค คลภายนอกในการประขุม กองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลในนสูง แต่ทั้งนี้อย่างน้อยต้องมีกำหนดเป็นแผนงานหรือใครงการไว้เพื่อให้
คณะกรรมการกองทุนไต้พิจารณาอนุม้ติ และรวมไปถึงค่าตอบแทบสำหรับประขาขนหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานตาม
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
“ค่า ใช้จ ่า ยในการเดิน ทาง” หมายความว่า ค่าใข้จ ่ายที่ก องทุน หลัก ประกัน สุข ภาพเทศบาล
ตำบลโนนสูงจ่ายให้แก่คณะกรรมการหรือที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
รัฐ ได้แก่ ค่า เบี้ย เลี้ย ง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดิน ทางโดยให้เบิก จ่ายในอัตราตามระเบียบขององค์ก รปกครอง
ส่วนห้องถิ่นโดยอนุโลม
“เงินเหลือ” หมายความว่า เงินคงเหลือจากการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
ที่ไต้รับอนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง โดยให้นำเงินเหลือจากการดำเนินงานส่งคืน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให้เทศบาลตำบล
โนนสูงเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
“การจัด ซื้อ จัด จ้า ง” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ไต้มาซื้งพัสดุ โดยการซื้อ จ้าง เข่า
แลกเปลี่ยนหรือที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
โนนสูง ใช้จ ่ายจากเงิน กองทุน ตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
“พัส ดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์ของกองทุน
ข้อ ๗ กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
(๑) สนับสบุน และส่งเสริม การจัด บริก ารสาธารณสุข ของหน่ว ยบริก าร สถานบริก าร หรือ
หน่วยงานสาธารณสุข
(๒) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการบีองกัน
โรคขององค์กรหรือกลุ่มประซาซน หรือหน่วยงานอื่น
(๓) สนับสบุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ดำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในขุมขน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในขุมขน หรือหน่วยงานที่
รับผิดขอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในขุมขน หรือพัฒนา
และพินฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในขุมขน
(๔) สนับสบุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินที่ไต้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไต้รับ เงิน เพิ่ม นอกจากเงิน ที่ไต้รับ จัดสรรจากกองทุน หลัก ประกัน สุขภาพแห่งชาติในส่วนค่าบริก าร
สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพื่งพิง อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไต้อีกไม่เกินร้อยละ ๕ กรณีที่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่าย
(๕) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการบีองกันและ
แก้ไขบีญหาสาธารณสุขไต้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ไต้

/หมวด ๒ ...

หมวด ๒ การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
ข้อ ๘ ให้เทศบาลเป็นผู้ดำเนินงานและบริห ารจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ ๗
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน
กรณีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใต้
มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประกาศกองทุน หรือ กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ให้ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้ง
ข้อ ๙ ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ตามข้อ ๘ ให้เทศบาลส่งเสริมกระบวนการ
การมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประซาซนในพื้นที่

หมวด ๓ การใช้จ่ายเงินกองทุน
ข้อ ๑๐ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตาม
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุนัติ ดังนี้
(๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ
หรือหน่วยงานสาธารณสุข
(๒) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และบีองกัน
โรคขององค์กรหรือกลุ่มประซาขน หรือหน่วยงานอื่น
(๓) เพื่อสนับ สนุน และส่งเสริม การจัดบริก ารสาธารณสุข ของศูน ย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ก หรือศูนย์ที่
ดำเนิน กิจ กรรมเกี่ย วกับ การพัฒ นาและดูแ ลเด็ก เล็ก ในชุม ชน ศูน ย์พ ัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ผู้ส ูงอายุในชุม ชน หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน
หรือพัฒนาและพันฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน
(๔) เพื่อ สนับ สนุน เป็น ค่าใช้จ ่ายในการบริห ารหรือ พัฒ นากองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพให้ม ี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ ๑๔ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณ
และถ้า ดำเนิน งานการจัด บริก ารสาธารณสุข สำหรับ ผู้ส ูง อายุท ี่ม ีภ าวะพึ่ง พิง หากค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในการ
บริห ารหรือ พัฒ นากองทุน อาจสนับ สบุน ค่าใช้จ ่ายเพิ่ม เติม ได้อ ีก ไม่เกิน ร้อ ยละ ๔ ซึ่งต้องไม่นำเงินในส่วนของ
ค่าบริก ารสาธารณสุขสำหรับ ผู้ส ูงอายุท ี่ม ีภาวะพึ่งพิงมารวมด้วย และหากจำเป็น ต้องจัดซื้อครุภ ัณ ฑ์ท ี่เกี่ยวข้อง
โดยตรง ให้สนับ สนุนไต้ในวงเงินตามความจำเป็น และครุภัณ ฑ์ท ี่จัดหาไต้ให้เป็น ทรัพ ย์ส ิน ของเทศบาลตำบล
โนนสูง
(๔) เพื่อสนับสบุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการบีองกัน
และแก้ไขบีญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณีได้
กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ฃอรับการสนับสบุนตาม (๑) (๓) และ (๔) มีความจำเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์เพื่อการจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคล ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาสนับสบุนไต้ในวงเงินตาม
ความจำเป็น เว้นแต่กรณี (๒) ให้สนับสบุนไต้ในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้
ให้เป็นทรัพย์สินชองหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประขาขนที่ได้รับการสนับสบุน

-๖-

ข้อ ๑๑ เงินกองVIนหลักประกันสุขภาพในส่วนค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ให้สนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพขีวิตผู้สูงอายุในขุมขน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ เพื่อจัดบริการ
สาธารณสุข สำหรับ ผู้ส ูงอายุท ี่ม ีภ าวะพึ่งพิงสิท ธิห ลัก ประกับ สุข ภาพแห่งชาติต ่อ ปี ตามขุดสิทธิประโยขน์การ
บริก ารด้า นสาธารณสุข สำหรับ ผู้ส ูง อายุท ี่ม ีภ าวะพึ่ง พิง ที่ก ำหนดในเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้า ยประกาศ
คณะกรรมการหลัก ประกัน สุข ภาพแห่ง ชาติ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์เพื่อสนับ สนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓
กัน ยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตามโครงการที่คณะอนุกรรมการสนับสบุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงอนุมัติ
กรณีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
และใช้ขุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมาเทียบเคียงโดยอนุโลม ทั้งนี้
ตามโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอบุนัติ

หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนและที่ปรึกษากองทุน
ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบ การคัดเลือก และการดำรงตำแหน่ง
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
(๑) นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จำนวน ๒ คน
เป็นกรรมการ
(๓) สมาขิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง
เป็นกรรมการ
ที่สภามอบหมาย จำนวน ๒ คบ
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการ
เป็นกรรมการ
สาธารณสุขในพื้นที่ คัดเลือกกันเอง
จำนวนไม่เกิน ๒ คน
เป็นกรรมการ
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้องถิ่น
คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
เป็นกรรมการ
(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือขุมขนที่ประขาซนในหมู่บ้าน
หรือขุมซนคัดเลือกกับเอง จำนวนไม่เกิน ๕ คน
(๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประซาซน เป็นกรรมการ
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระที่อยู่ในท้องถิ่น(ถ้ามี)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๘) ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๙) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข
หรือที่เรียกซื่ออื่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
เป็นกรรมการและผ้ช่วยเลขานการ
(๑๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

/ให้สาธารณสุข...

-๖-

ให้สาธารณสุขอำเภอโนนสูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสูง และท้องถิ่นอำเภอโนนสูง เป็น
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
การคัด เลือ กกรรมการตาม (๔) (๔) และ (๖) ให้เป็น ไปตามประกาศสำนัก งานหลัก ประกัน
สุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. ๒๔๖๑ และให้กรรมการตาม (๑) (๓) (๔) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ประขุมคัดเลือกกรรมการ
ตาม (๒) จำนวนสองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น
เมื่อ ได้ก รรมการที่ม าจากการคัด เลือ ก ให้ผู้บริห ารสูงสุดของเทศบาลตำบลโนนสูงเป็นผู้ออก
คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติเขต ทราบต่อไป
ข้อ ๑๓ ให้กรรมการตามข้อ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๔) (๖) และ (๗) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
สี่ปีนับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง
เมื่อครบก0าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง แล้ว หากยัง มีไ ด้ม ีก ารคัด เลือ กกรรมการขึ้น ใหม่ ให้
กรรมการซึ่งพันจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่ เข้า
รับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพันจากตำแหน่ง
ในกรณีก รรมการตามวรรคหนึ่ง พัน จากตำแหน่งก่อ นครบวาระ ให้ม ีก ารคัด เลือ กกรรมการ
ประเภทเดียวกัน แทนภายในสามสิบ วัน นับ แต่ว ัน ที่ต ำแหน่งกรรมการนั้น ว่างลง ตามหลัก เกณฑ์ท ี่ส ำนัก งาน
กำหนดในข้อ ๑๒ และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่
กรณีที่วาระของกรรมการที่พันจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการคัดเลือกหรือ
แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และในการนี๋ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่
เหลืออยู่
ข้อ ๑๔ กรรมการตามข้อ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๔) (๖) และ (๗) นอกจากการพันจากตำแหน่งตาม
วาระแล้ว ให้พันจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือไปประกอบวิฃาซีพหรืออาขีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖)ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๗) พันจากความเป็นสมาขิกภาพของสภาเทศบาลตำบลโนนสูง อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประซาซน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในท้องถิ่น
(๘) ขาดประขุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ส่วนที่ ๒ การประขุม
ข้อ ๑๔ ให้จัดประขุมคณะกรรมการกองทุนตามความจำเป็นและเหมาะสม ปีหนึ่งต้องประขุม
ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง โดยการประขุมแต่ละครั้งต้องดำเนินการ ดังนี้
(๑) มีกรรมการมาประขุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
(๒) จัดให้มีระเบียบวาระการประขุม

/ (๓)จัดทำรายงาบ...

-๘-

(๓) จัดทำรายงานการประชุม โดยกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ลงนามและรับผิดขอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนของรายงานการประชุม
(๔) รายงานบัญขีรับจ่ายและสถานการณ์การเงินของกองทุนให้ที่ประชุมทราบ
(๔) ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ไต้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ ๑๖ การประชุมของคณะอนุกรรมการสนับสบุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ
ที่ม ีภ าวะพึ่งพิง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาบ ที่คณะกรรมการกองทุน แต่งตั้ง โดยการประชุม แต่ล ะครั้งต้อง
ดำเนินการดังนี้
(๑) ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม
(๒) ให้ป ระธานอนุก รรมการเป็น ประธานในที่ป ระชุม ถ้าประธานอนุกรรมการไม่ม าประชุม
หรือไม่อาจปฏินัติหน้าที่ได้ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
(๓) จัดให้มีระเบียบวาระการประชุม
(๔) จัด ทำรายงานการประชุม โดยอนุก รรมการและเลขานุก าร เป็น ผู้ลงนามและรับ ผิดขอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนของรายงานการประชุม
(๔) รายงานบัญ ชีรับ-จ่าย และสถานการณ์การเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุให้ที่ประชุมทราบ
ข้อ ๑๗ ให้กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และคณะทำงาน ไต้รับค่าตอบแทนในการประชุม
ค่าใข้จ่ายในการเดินทาง และค่าใข้จ่ายอื่นให้บุคคลภายนอก และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของเทศบาลตำบลโนนสูง
ที่รับ การแต่งตั้ง ให้ป ฏิบ ัติห น้าที่เกี่ยวกับ การดำเนิน งานและบริห ารจัดการระบบหลักประกัน สุขภาพ ที่เข้าร่วม
ประชุม มีสิทธิไต้รับค่าตอบแทนในการประชุม ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินของข้อ ๑๐ (๔)
ข้อ ๑๘ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน
(๑) กรณีเป็น กรรมการและที่ป รึก ษาโดยตำแหน่ง ผู้ร ัก ษาการในตำแหน่งนั้น หรือผู้ท ี่ไต้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนตามกฎหมาย/ระเบียบ ย่อมสามารถเข้าประชุมแทนไต้และมีสิทธิรับค่าตอบแทนใน
การประชุม ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทน
(๒) กรณีเป็นกรรมการจากการดัดเลือก (เข่น ผู้ทรงคุณวุฒิ อสม. ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมขน) ไม่
อาจมอบให้บ ุค คลอื่น เข้าประขุม แทนไต้ หากให้บ ุค คลอื่น เข้าประขุม แทน จะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนในการ
ประชุม
(๓) กรณีส มาซิก สภาเทศบาลตำบลโนนสูงที่ส ภาเทศบาลตำบลโนนสูงมอบหมายจะมอบให้
บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนไม่ไต้ เว้นแต่สภาเทศบาลตำบลโนนสูงจะมีมติมอบให้สมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง
บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนในครั้งนั้นๆ จึงจะมีสิทธิรับค่าตอบแทนใบการประชุม

ส่วนที่ ๓ อำนาจหน้าที่
ข้อ ๑๙ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่
(๑) พิจารณาอนุม้ตแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(๒) พิจารณาอบุมัติ'โครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุบตามข้อ ๗

/กรรมการ...

กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุน เป็นผู้เสนอและดำเนินการแผนงาน หรือโครงการ
หรือกิจกรรมให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิขี้แจงต่อที่ประชุม แตใม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม นั้น
(๓) ออกระเบียบที่จ ำเป็น เพื่อ ประสิท ธิภ าพในการบริห ารกองทุน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ชุมชน หรือหน่วย
บริการไต้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(๔) ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของ
กลุ่มเบีาหมาย แก1หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และเทศบาลตำบลโนนสูง
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และ
เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และ,ปฏิบ้ติ-หน้าที่ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
ข้อ ๒๐ ให้ค ณะกรรมการกองทุน แต่ง ตั้ง คณะอนุก รรมการชุด หนึ่ง ซื่อ “คณะอนุก รรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” ประกอบด้วย
(๑) นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงหรือผู้ที่นายกมอบหมาย
เป็นประธานอนุกรรมการ
(๒) ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒ คน
เป็นอนุกรรมการ
(๓) หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ
(๔) สาธารณสุขอำเภอหรือผู้แทน
เป็นอนุกรรมการ
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น
เป็นอนุกรรมการ
(๖) ผู้จัดการการดูแลระยะยาวต้านสาธารณสุข
เป็นอนุกรรมการ
(๗) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เป็นอนุกรรมการ
(๘) ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
(๙) เจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย
เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๒๑ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาอนุม ัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแ ลรายบุค คล
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ
ศูน ย์พ ัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ผู้ส ูงอายุในชุม ซน ตามวรรคหนึ่งให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

หมวด ๕ เงินหรือทรัพย์สินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ส่วนที่ ๑ ที่มาของเงิน
ข้อ ๒๒ เงินหรือทรัพย์สินกองทุนหลักประกันสุขภาพ มาจาก
(๑) เงินที่ไต้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริม
สุขภาพ และการบีองกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
(๒) เงิน สมทบจากงบประมาณของเทศบาล ในอัต ราไม่น ้อ ยกว่าร้อ ยละ ๔๐ ของเงินที่ไต้รับ
จัดสรรตาม (๑)

/ (๓)เงินสมทบ...

- ๑ ๐ -

(๓) เงินสมทบจากขุมขนหรือกองทุนขุมซนอื่น
(๔) รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๒๓ หากเทศบาลมีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคงเหลือมากกว่าสองเท่าของรายรับของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักงานอาจงดการจัดสรรเงิน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งซาติ ตามข้อ ๒๒ (๑) และเทศบาลงดการสมทบเงิน ตามข้อ ๒๒ (๒) แห่ง
ประกาศคณะกรรมการหลัก ประกัน สุข ภาพ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์เพื่อ สนับ สนุน ให้อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
ดำเนิน งาบและบริห ารจัด การกองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพในระดับ ห้อ งถิ่น หรือ พื้น ที่ พ.ศ. ๒๔๖๑ ของ
ปีงบประมาณนั้น
การดำเนิน งานและบริห ารจัด การกองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพในปีง บประมาณนั้น กรณี
ค่าใข้จ่ายเพื่อการบริห ารหรือพัฒ นากองทุน หลัก ประกัน สุขภาพ ตามข้อ ๑๐ (๔) แห่งประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกับสุขภาพในระดับห้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๔๖๑ ให้สนับสนุนค่าใข้จ่ายได้ไม่เกินวงเงินของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

ส่วนที่ ๒ การรับเงินและการเก็บรักษาเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๒๔ บรรดาเงินรายรับเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๒๒ ให้นำส่งเข้าบัญชีกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ที่เปีดบัญซีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณีการเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญซีเงินฝาก
ออมทรัพย์โดยใข้ซื่อว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับห้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง”
ข้อ ๒๔ ให้เทศบาลที่ได้รับ เงิน ตามข้อ ๒๔ เปีด บัญ ชีก ับ ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณี
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญ ซีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใข้ซื่อว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
โนนสูงเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” แยกออกจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามข้อ ๒๔
กรณีที่มีความจำเป็นไม่อาจเปีดบัญ ชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณีการเกษตรตามข้อ
๒๗ และข้อ ๒๘ ได้ ให้เปีดบัญชีกับธนาคารของรัฐอื่นได้โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ห้องถิ่นกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ
ข้อ ๒๖ การรับ เงิน เข้า กองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพให้ร ับ เป็น เงิน สด เข็ค ตั๋ว แลกเงิน หรือ
ธนาณัติก็ได้ และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบที่สำนักงานกำหนด ให้แก่
ผู้ซ ำระเงิน ทุกครั้ง เว้นแต่การรับ เงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกับสุขภาพแห่งซาติ ตามที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งซาติกำหนด โดยให้ใข้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐาน
อ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ
ข้อ ๒๗ เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ให้นำฝากเข้าบัญชีตามข้อ ๒๔ ภายในวันที่
ได้รับเงินหากไม่สามารถนำเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนห้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายนำ
เงินสดจำนวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในของหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวนเงิน ปีดผนึก ลง
ลายมือซื่อผู้รับผิดขอบ และนำฝากไว้ที่ดู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินของเทศบาล แล้วให้นำฝากเข้าบัญชีใบ
วับทำการลัดไป
ข้อ ๒๘ การสมทบเงินจากเทศบาล ให้ดำเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มด้นปีงบประมาณ กรณีมีความ
จำเป็นให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่สำนักงานจ่ายเงินสนับสนุน

/ส่วนที่ ๓ การจ่าย...

“๑๑"

ส่วนที่ ๓ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๒๙ การจ่ายเงิน กองทุน หลักประกัน สุขภาพตามข้อ ๒๓ ให้ผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลสั่ง
จ่า ยได้ต ามวัต ถุป ระสงค์ข องเงิน กองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพนั้น ๆ ทั้ง นี้ ภายใต้โ ครงการ หรือ กิจ กรรม ที่
คณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุก รรมการสนับ สนุน การจัด บริก ารดูแ ลระยะยาวสำหรับ ผู้ส ูงอายุท ี่ม ีภ าวะ
พึ่งพิงอนุมัติ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๐ วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ดังนี้
(๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ
(๒) จ่ายทางธนาคาร
(๓) จ่ายทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด
ข้อ ๓๑ ให้ผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลหรือรองผู้บริหารสูงสุดที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายหรือ
ปลัด เทศบาลคนใดคนหนึ่ง ลงนามร่วมกับ พนัก งานส่วนห้องถิ่น คนใดคนหนึ่งที่ผู้บริห ารสูงสุดมอบหมายไว้
จำนวนสองคน รวมเป็นผู้ลงนามสองคน เป็น ผู้เบิกเงิน จากนัญ ขีกองทุน หลักประกัน สุขภาพตามโครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการสนับสบุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอนุมัติ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๒ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข
หรือหน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นนั้นเป็นผู้รับเงิน
หากไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้เป็นรับเงินแทนก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้ต้องมีหนังสือ
มอบอำนาจที่ขัดเจน
ข้อ ๓๓ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประซาขน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
จากองค์กรหรือกลุ่มประซาซนไม่น้อยกว่าสองคนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน
ข้อ ๓๔ การจ่ายเงิน กองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพ ต้อ งมีห ลัก ฐานการจ่ายเป็น ใบเสร็จ รับ เงิน
ใบสำคัญรับเงิน ตามแบบที่สำนักงานกำหนด หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญขีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน
หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

หมวด ๖ การจัดทำนัญขีและรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๓๔ การบันทึกบัญขี ให้บันทึกตามรูปแบบที่ สำนักงานกำหนด
ข้อ ๓๖ รอบระยะเวลาบัญ ขีใ ห้ถ ือ ตามปีง บประมาณ กรณีเทศบาลเข้า ร่ว มดำเนิน งานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่างรอบระยะเวลาบัญขีให้เริ่มระบบบัญขี
ณ วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งซาติ หรือเทศบาล
ข้อ ๓๗ ให้เทศบาลจัด ทำรายงานผลการดำเนิน งาน รายงานการรับ เงิน การจ่า ยเงิน และเงิน
คงเหลือ ด้ว ยระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ส ารสนเทศหรือ ระบบอื่น และจัด ส่ง รายงานผลการดำเนิน งาน รายงาน
การรับเงิน การจ่า ยเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ผ่านความเห็นซอบจากคณะกรรมการ
กองทุนแล้ว ให้ส ำนัก งานหลักประกัน สุข ภาพแห่งซาติเขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายในสามสิบวันนับจาก
วันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่สำนักงานกำหนด
ภายในเดือนธัน วาคมของทุก ปีให้เทศบาลจัดทำรายงานผลการดำเนิน งาน รายงานการรับ เงิน
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ผ่านความเห็นขอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว
เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

/หมวด ๗ การ...

-๑๒-

หมวด ๗ การสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ส่วนที่ ๑ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับการสนับสนุน
ข้อ ๓๘ สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่ม
ประซาซนใด ที่ประสงค์จะซอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุข
หรือ ดำเนิน กิจกรรมด้านสาธารณสุข ที่อ ยู่ภ ายใต้วัต ถุป ระสงค์ข องกองทุน ให้ห ัวหน้าของหน่วยงาน หรือของ
องค์กรหรือกลุ่มประขาขนนั้น เสนอขอรับการสนับสบุนได้ในรูปแบบของแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
และนำเสนอต่อกองทุน
ในการเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อ1ขอรับการสนับสนุนตาม'วรรคหนี่ง ให้ระบุ
ขื่อผู้รับผิดขอบแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมทุกครั้ง
กรณีองค์กรหรือกลุ่มประขาซน ได้แก่ แกนนำขุมซน แกนนำสุขภาพ ขมรมผู้ส ูงอายุ ขมรม
อาสาสมัค รสาธารณสุข ซมรมจิต อาสา และกลุ่ม หรือ ซมรมอื่น ๆ ที่ม ีก ารรวมตัว กัน ตั้ง แต่ห ้า คนขึ้น ไปมี
วัตถุประสงค์ที่มิใข่เป็นการแสวงหาผลกำไร จะขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง ให้แนบเอกสารสำเนาการประขุมของสมาซิกในกลุ่มหรือซมรมที่มีมติในที่ประขุม
เห็นขอบว่าจะจัดทำแผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนแนบมาด้วยทุกครั้งเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการในการอุดหนุนเงินงบประมาณ
ข้อ ๓๙ หลังจากกองทุน ได้ร ับ แผนงาน หรือโครงการ หรือ กิจกรรม ตามข้อ ๓๘ แล้ว ให้
ดำเนินการตังนี้
(๑) รวบรวมแผนงานหรือ โครงการหรือ กิจ กรรม ส่ง ให้ค ณะกรรมการ หรือ ถ้า หากมี
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานขุดกลั่นกรองแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ให้ส่งให้คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการ
(๒) จัด ประขุม คณะกรรมการเพื่อ พิจ ารณาอนุม ัต ิแ ผนงาน โครงการหรือกิจกรรม หรือส่งให้
อนุก รรมการหรือ คณ ะทำงาน เพ ื่อ พ ิจ ารณ าตรวจสอบ กลั่น กรองโครงการตาม ( ๑ ) หากที่ป ระขุม
คณะอนุก รรมการหรือ คณะทำงานมีค วามเห็น เข่น ใด ให้ร ะบุค วามเห็น เพื่อ ใข้ป ระกอบการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการกองทุน
(๓) กรณีคณะกรรมการกองทุนพิจารณาแล้วมีมติ
(๓.๑) ไม่อนุม ัต ิให้แ จ้งผู้ข อรับ การสนับ สบุน ทราบพร้อ มด้วยเหตุผ ล หากเป็น แผนงาน หรือ
โครงการหรือกิจกรรมที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ให้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขและนำส่งเข้ามาใหม่ตามเวลาที่
กำหนด
(๓.๒) อนุมัติ ให้ด ำเนิน การจัด ทำแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมหนังสือขอรับ
การสนับสบุน (จากองค์ก รหรือ กลุ่ม ประขาขน) และบัน ทึก ข้อ ตกลง หากกรณีแ ผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมใดที่ประขุมมีมติให้ปรับเพิ่มหรือลดรายการหรือค่าใข้จ่าย ให้แก้ไขให้เป็นไปตามมติที่ประขุมนั้น พร้อม
ควรระบุค่าใข้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ส่วนที่ ๒ วิธีการสนับสบุนเงินกองทุน
ข้อ ๔๐ การสนับสนุนเงินกองทุน เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ก่อนจ่ายให้ดำเนินการตังนี้

/ (๑)ให้ผู้รับ...

-๑๓-

(๑) ให้ผู้รับผิดขอบโครงการหรือกิจกรรมเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาโนนสูง ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ชื่อ...(หน่วยงาน หรือองค์กรหรือกลุ่มประขาซน”
เพื่อรองรับเงินสนับสนุน
ในการเปิดบัญชีดังกล่าว ให้หัวหน้าของหน่วยงาน หรือองค์กรหรือกลุ่มประซาซน ร่วมลงนาม
เบิกจ่ายด้วยทุกครั้ง
หากหน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรประซาขนใดมีบัญชีเงินฝาก ในนามของหน่วยงานหรือกลุ่ม
หรือองค์กรของตนอยู่แล้ว หรือที่เปิดไว้ตามระเบียบกองทุนที่ยกเลิก ให้ใช้บัญชีดังกล่าวได้
ข้อ ๔๑ ในการเบิกจ่ายเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงาน
หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้มีหลักฐานประกอบด้วย
(๑) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
(๒) บันทึกข้อตกลง
(๓) สำเนาหน้าสมุดบัญ ชีเงินฝากตามข้อ ๔๐ (๑) เพื่อเป็นหลักฐานในการสั่งจ่ายเช็คเข้าบัญ ชี
(กรณีสนับสนุนครั้งแรก) และ
(๔) ฎีก าเบิกเงิน/งบรายละเอียด
ข้อ ๔๒ ให้หัวหน้าของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประขาซน เป็นผู้รับผิดขอบในการเบิกเงิน
ตามข้อ ๔๑ (๔)
ข้อ ๔๓ ในการเบิก จ่ายเงิน กองทุน ตามข้อ ๔๑ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เฉพาะกรณีห น่ว ยงาน ให้ห ัวหน้าของหน่วยงาน เป็น ผู้อนุม ัต ิต าม
รายการและค่า ใช้จ ่า ยที่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิจ ากคณะกรรมการกองทุน และให้เก็บ หลัก ฐานการอนุม ัต ิไ ว้เพื่อ การ
ตรวจสอบ
ข้อ ๔๔ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเสร็จสิ้น แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมให้หัวหน้าของ
หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประซาซน จัด ทำรายงานผลการดำเนิน งาน และนำล่งกองทุนหลักประกันสุขภาพ
พร้อมด้วย
(๑) หลักฐานการใช้จ่ายเงิน เข่น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน
(๒) เอกสารอื่นๆ ที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
(๓) เงินเหลือจ่าย (ล้ามี)
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน และใช้เป็นหลักฐานในการรายงานผลการ
ดำเนิน งานแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม สำหรับ หน่วยงานหลัก ฐานตาม (๑) และ (๒) ให้ใช้สำเนาที่
รับรองความถูกต้อง ส่วนด้นฉบับให้เก็บไว้ที่หน่วยงานเพื่อการตรวจสอบ

ส่วนที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ ๔๔ ในการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามโครงการหรือกิจกรรม ให้จัดซื้อจัดจ้างโดยถือ
ราคากลางของทางราซการ เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นให้ใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
กรณีหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสบุนเป็นหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างตาม
ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานนั้นโดยอนุโลม
กรณีอ งค์ก รหรือ กลุ่ม ประซาขนขอรับ การสนับ สนุน ให้จ ัด ซื้อ จัด จ้างตามระเบียบปฏิบ ัต ิข อง
ท้องถิ่นโดยอนุโลม และให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขึ้นมา ๑ ขุด เพื่อตรวจรับพัสดุ หรือ
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใข้ในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น

/ข้อ ๔๖ การจัดซื้อ...

ข้อ ๔๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของกองทุนให้กระทำได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การที่หน่วยงาน
ของรัฐเซิญซวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ หรือ ให้เข้า มาเจรจาต่อ รองราคา รวมทั้งการจัด ซื้อ จัด จ้างพัส ดุก ับ ผู้ป ระกอบการโดยตรงในวงเงิน
เล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ส่วนที่ ๔ ค่าตอบแทนผู้ดำเนินงานและค่าใข้จ่ายอื่น ๆ
ข้อ ๔๗ ค่าตอบแทนผู้ดำเนิน งานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน หากเป็นการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าที่
กำหนดในแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้'รับอนุมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้ดำเนินงานเป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข ให้เบิกจ่ายไต้
เฉพาะโครงการจัดบริการสาธารณสุขเซิงรุกที่ลงในขุมซน และให้เบิกจ่ายได้ในซ่วงนอกเวลาราซการเท่านั้นโดย
- วันปกติ ให้เบิกจ่ายไต้วันละไม่เกิน ๔ ขั่วโมง อัตรา1ชั่ว'โมงละ ๔๐ บาท
- วันหยุดราขการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน ๗ ชั่ว,โมง อัตราชั่วโมงละ
๖๐ บาท
(๒) กรณีองค์กรหรือกลุ่มประซาขนเป็นผู้ดำเนินงาน หรือเข้าร่วมดำเนินงานกับ (๑) ให้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการไต้ดังนี้
- กิจกรรมการให้บริการนวดแพทย์แผนไทยหรือนวดโดยใข้ภูมิบิญญาท้องถิ่นตามโครงการดูแล
สุข ภาพกลุ่ม ผู้ส ูงอายุ ผู้พ ิก ารและผู้ป วยเรื้อ รัง หรือดูแลผู้ป ่วยหญิงหลังคลอดในขุมขน ให้เบิก จ่ายได้ในอัตรา
ชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท วันละไม่เกิน ๑ ชั่วโมง และไม่เกิน ๓ วันต่อสัปดาห์/ผู้ป่วย ๑ คน ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
- กิจกรรมการสำรวจ ตรวจสอบ หรือรณรงค์เพื่อแก้ไขบิญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใน
ขุมซนตามโครงการต้านการส่งเสริมสุขภาพ การบิองกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เบิกจ่ายในข่วงนอก
เวลาราซการได้ อัตราชั่วโมงละ ๓๐ บาท วันละไม่เกิน ๗ ชั่วโมง
(๓) กรณีเป็น โครงการเกี่ยวกับ การออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริม สุขภาพ ค่าตอบแทบวิท ยากร
หรือ ผู้น ำออกกำลังกาย ให้เบิกจ่ายไต้ครั้งละ ๓๐๐ บาท สัปดาห์หนึ่งไม่เกิน ๓ ครั้ง โดยวิท ยากรหรือผู้น ำออก
กำลังกายต้องเป็นผู้มีความร้และประสบการณีในการออกกำลังกายทีถ่ ูกต้อง
(๔) กรณีโ ครงการใดที่ก องทุน ไต้ป ระกาศกำหนดแบบเอกสาร หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารไว้
โดยเฉพาะผู้ดำเนินงานตาม (๑) และ (๒) จะต้องถือปฏิบัติและให้ถือเป็นเงื่อนไขในการเบิกจ่ายค่าตอบแทบตาม
ระเบียบนี้
(๔) การกำหนดอัต ราซดเขยค่าบริก ารต้า นสาธารณสุข สำหรับ ผู้ส ูง อายุท ี่ม ีภ าวะพึ่ง พิง โดย
ผู้ข่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ((ะลโ65^6โ) ที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเซิงรุกในพื้นที่
ตามเอกสารหมายเลข ๒ แบบท้ายประกาศคณะกรรมการหลัก ประกัน สุข ภาพแห่งขาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ.๒๔๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กัน ยายน ๒๔๖๑ ให้เป็น ดุล ยพิน ิจ ของคณะอนุก รรมการสนับ สนุน การ
จัด บริก ารดูแ ลระยะยาวสำหรับ ผู้ส ูงอายุท ี่ม ีภ าวะพึ่งพิง ในการพิจ ารณา โดยยึด หลัก การเหมาจ่ายต่อ คน/ต่อ ปี
(๑๒ เดือน)
ข้อ ๔๘ ค่าใข้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใขัจ่ายตามโครงการปีกอบรม จัดประขุม หรือจัดเวทีประซาคม
จัด รับ พิง ความคิด เห็น หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในลัก ษณะเดีย วกัน การเบิก จ่ายให้เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ต าม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใข้จ่ายในการปีกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/หมวด ๘ ค่าตอบ...

-๑ ๕ -

หมวด ๘ ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นใบการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๔๙ เงิน กองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพให้จ ่า ยเป็น ค่า ตอบแทนของกรรมการ ที่ป รึก ษา
อนุกรรมการ คณะทำงาน และบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประขุม ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าตอบแทนในการประขุมสำหรับกรรมการหรึอที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน
เดือนหนึ่ง ไม่เกิน ๘๐๐ บาท
(๒) ค่าตอบแทนในการประขุมสำหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่ง
ไม่เกิน ๖๐๐ บาท
(๓) ค่าตอบแทนในการประขุมสำหรับคณะทำงาน ไม่เกินครั้งละ ๒๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่
เกิน ๔๐๐ บาท
(๔) ค่าตอบแทนในการประขุมสำหรับบุคคลภายนอกซึ่งเข้าร่วมประขุมคณะกรรมการกองทุน
หรือ คณะอนุก รรมการ หรือ คณะทำงาน ให้เบิก จ่ายค่า ตอบแทนได้เท่า กับ กรรมการ หรืออนุก รรมการ หรือ
คณะทำงาน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕๐ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ
เทศบาลที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติห น้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและบริห ารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่
เข้าประขุม คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงาน ให้เบิก จ่ายในอัต ราเท่ากับ กรรมการ หรือ
อนุกรรมการ หรือคณะทำงาน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕๑ เงิน กองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพให้จ่ายเป็น ค่าใช้จ ่ายในการเดิน ทางของกรรมการ ที่
ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของเทศบาลที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การดำเนิน งานและบริห ารจัด การกองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพ ให้เบิก จ่ายได้ในอัต ราไม่เกิน ระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของประธานกรรมการ

หมวด ๙ การกำกับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๕๒ กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น
(๑) เมื่อได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ทั้งนี้ การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ
(๒) เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ
(๓) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จ ัด ทำรายงานผลการดำเนิน งานและรายงานการจ่า ยเงิน ตาม
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบ และให้
เทศบาลเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
(๔) กรณีท ี่ม ีเงิน เหลือ จากการดำเนิน งาบ ให้นำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เว้นแต่เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หาก
ดำเนินการตามโครงการและแผนการดูแลรายบุคคลแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน
ข้อ ๕๓ กรณีองค์กรหรือกลุ่มประขาขน
(๑) เมื่อ ได้รับ เงิน กองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพ ให้น ำไปใช้จ่ายตามวัต ถุป ระสงค์ข องกองทุน
หลัก ประกัน สุข ภาพ ภายใต้โครงการ หรือ กิจ กรรมที่ค ณะกรรมการกองทุน อนุม ัต ิ เว้น แต่ร ายการค่า ใช้จ ่า ย
ดังต่อไปนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ดังนี้

/ (๑.๑)ค่าใช้จ่าย...

(๑.๑) ค่า ใซ้จ ่า ยสำหรับ บุค คลที่ด ำเนิน งานตามโครงการ หรือ กิจ กรรมที่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิจ าก
คณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม
(๑.๒) ค่าใซ้จ่ายในการเดิน ทางสำหรับ บุคคลที่ดำเนิน งานตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
อนุโลม
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราซการ
หรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
(๓) การจัด หาครุภ ัณ ฑ์ ให้แ นบเอกสารใบเลร็จรับ เงิน หรือ ใบสำคัญ รับ เงิน ไว้ก ับ รายงานการ
จ่า ยเงิน ดัง กล่า วด้ว ยทุก ครั้ง โดยให้ค ณะทำงานด้านการเงิน การบัญ ขีแ ละพัส ดุของกองทุน เป็น ผู้รับ ผิดชอบ
คุมทะเบียนครุภัณฑ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณหากไม่ได้ใช้งานครุภัณฑ์นั้น ให้ส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ แต่ถ้า
หากจะใช้งานครุภัณ ฑ์เพื่อดำเนินงานโครงการต่อเนื่องให้ทำหนังสือเพื่อขอยืมครุภัณ ฑ์จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
(๔) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จ ัด ทำรายงานผลการดำเนิน งาน และรายงานการจ่า ยเงิน ตาม
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบ และให้
เทศบาลเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
(๔) กรณีที่มีเงินเหลือจากการดำเนินงาน ให้นำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

หมวด ๑๐ การบังคับใช้ระเบียบ
ข้อ ๔๔ เพื่อ ให้ก ารดำเนิน งานกองทุน และการบังคับ ใช้ร ะเบีย บของกองทุน เป็น ไปอย่างมี
ประสิทธํภาพ ให้เทศบาลประขาสัมพันธ์ระเบียบกองทุนผ่านข่องทางต่างๆ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๔๔ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ อย่างน้อย ๓๐ วัน ให้กองทุนตรวจสอบโครงการที่กองทุนให้การ
สนับสนุน หากพบว่าสถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประขาซน
ใดยังไม่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้กองทุนติดตามและประเมีนผลการ
ดำเนิน งาน ถ้าหน่ว ยงานหรือ กลุ่ม หรือ องค์ก รประขาขนที่ฃ อรับ การสนับ สบุน งบประมาณจากกองทุน ไม่
ดำเนิน การให้เป็น ไปตามวัตถุป ระสงค์ของแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม กองทุน สามารถเรียกเงิน เท่า
จำนวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนได้
ข้อ ๔๖ กรณีสถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่ม
ประขาขนใดที่ไ ด้ร ับ การสนับ สบุน เงิน จากกองทุน แล้ว มีพ ฤติก รรมที่ฝ ่า ปีน ระเบีย บข้อ ๔๔ และ ๔๔ ให้
คณะกรรมการกองทุนพิจารณาโครงการครั้งต่อไปตามที่เห็นสมควร อาจไม่อนุมัติหรืออนุมัติภายใต้เงื่อนไขให้
กองทุนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ต่อเมื่อโครงการเดิมได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบแล้ว

หมวด ๑๑ ทรัพย์สิบของกองทุบ
ส่วนที่ ๑ ที่มาของทรัพย์สิน
ข้อ ๔๗ ทรัพย์สินของกองทุน อาจได้มาจาก
(๑) เงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนตามข้อ ๑๐ (๔)

(๒) เงิน ที่ม ีผ ู้บ ริจ าคเข้า กองทุน โดยระบุว ัต ถุป ระสงค์ก ารบริจ าคเพื่อ สำหรับ ให้จ ัด ซื้อ จัด จ้า ง
ทรัพ ย์ส ิน ให้ก ับ กองทุน

ส่วนการบริจาคทรัพย์สิน หรือรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยบริการ สถานบริการ หรืออื่นๆ นั้นให้
เป็นไปตามระเบียบของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องที่บัญญัติไว้

/ส่วนที่

๒ ...

-๑๗-

ส่วนที่ ๒ การจัดการทรัพย์สินและการควบคุม
ข้อ ๕๘ ให้เทศบาลมอบหมายให้คณะบุคคลในคณะทำงานด้านการเงินและบัญ ซีกองทุน เป็น
ผู้ร ับ ผิด ขอบในการจัด การเกี่ย วกับ การควบคุม การยืม การบำรุงรัก ษาหรือ ซ่อมแซม การจำหน่า ย หรือการ
ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุน
ข้อ ๕๙ ในการควบคุมทรัพย์สินของกองทุน ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ ๕๘ ดำเนินการดังนี้
(๑) หลังรับมอบทรัพย์สิน ให้ล งทะเบีย นตามแบบทะเบีย นทรัพ ย์ส ิน ของเทศบาล กรณีเป็น
ทรัพย์สินที่จัดซื้อตามโครงการเงินกองทุนหรือได้รับบริจาคให้จัดทำบัญขีสรุปทรัพย์สิน
(๒) เก็บรักษาทรัพย์สินให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย และจำนวนครบถ้วนตามทะเบียน และหาก
พบว่าทรัพย์สินใดได้รับความเสียหายให้รายงานเทศบาลเพื่อดำเนินการต่อไป
(๓) ตรวจสอบทรัพ ย์ส ิน ประจำปีใ นเดือ นสุด ท้า ยของปีง บประมาณ ตามแบบตรวจสอบ
ทรัพย์สินของเทศบาล และรายงานผลการตรวจสอบให้นายกเทศมนตรีทราบ สำหรับคณะกรรมการกองทุนให้
รายงานในการประขุมครั้งแรกของปีงบประมาณถัดไป
ข้อ ๖๐ กรณีผลการตรวจสอบตามข้อ ๕๙ (๓) พบว่ามีทรัพย์สินของกองทุนขำรุด เสื่อมสภาพ
หรือสูญหาย ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามควรแก่กรณี
ต่อไป

ส่วนที่ ๓ การยืมทรัพย์สิน
ข้อ ๖๑ กรณีสถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่ม
ประขาขน หรือประขาขนทั่วไป ที่ป ระสงค์จะยืม ทรัพ ย์ส ิน ของกองทุบ เพื่อ นำไปใข้ในกิจ กรรมต่างๆ ภายใต้
วัตถุประสงค์ของกองทุนให้ดำเนินการดังนี้
(๑) ให้ผู้ยืม ยื่นคำขอยืมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเทศบาล
(๒) ให้เทศบาลส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ยืมหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว
(๓) การยืมครั้งหนึ่งๆ ให้ยืมได้ไม่เกิน ๖๐ วัน ในกรณีที่จำเป็นต้องยืมต่อเนื่องให้ดำเนินการตาม
ข้อ (๑) ก่อนครบกำหนดส่งคืนอย่างน้อย ๑๕ วับ เว้นแต่เป็นทรัพย์สินที่ใข้ในการดำเนินงานตามโครงการต่อเนื่อง
ให้ส่งคืนเมื่อมีความจำเป็นหรือมีการยกเลิกโครงการ
(๔) กรณีมีผู้ยื่นคำขอหลายคนแต่ทรัพย์สินมีจำนวนจำกัด ให้พิจารณาตามลำดับ ยกเว้นรายที่มี
ความจำเป็นเร่งด่วนอาจพิจารณาให้ยืมโดยไม่เรียงลำดับได้
ข้อ ๖๒ ในระหว่างยืม ให้ผู้ยืมรับผิดขอบในการดูแลรักษา หากเกิดการขำรุดให้แจ้งให้เทศบาล
ทราบ เพื่อซ่อมบำรุงให้สามารถใข้งานได้ตามปกติต่อไป
ข้อ ๖๓ ในการส่งคืนทรัพย์สิน ให้ผู้ยืมส่งคืนในสภาพที่สามารถใข้การได้ตามเวลาที่กำหนดหรือ
เมื่อหมดความจำเป็นในการใข้งานแล้ว หากมีการสูญหายระหว่างยืมให้ผู้ยืมขดใข้เป็นทรัพย์สินหรือเป็นเงินตาม
ราคาที่เป็นอยู่ขณะยืมให้แก่กองทุนเว้นแต่คณะกรรมการกองทุนจะมีมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๖๔ เมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทบมีหน้าที่ติดตามทวงทรัพย์สินที่ให้ยืมไป
ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ครบกำหนด

/ส่วบที่

๔ ...

■๑๘"

ส่วนที่ ๔ การบ0'ารุงรักษา ซ่อมแซม และการจำหน่ายทรัพย์สิน
ข้อ ๖๕ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๕๘ มีหน้าที่
(๑) บำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินตามทะเบียนลังหาริมทรัพย์แต่ละรายการให้อยู่ในสภาพ
ที่สามารถใช้การได้ โดยเบิกจ่ายจากวงเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนตามข้อ ๑๐ (๔)
(๒) ในการดำเนินการตามข้อ (๑) ให้บันทึกรายละเอียดและวงเงินค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง
(๓) กรณีท ี่เห็น ว่า ทรัพ ย์ส ิน ใดของกองทุน หมดความจำเป็น หรือ หากใช้ต ่อ ไปจะสิ้น เปลือ ง
ค่าใช้จ่ายมากให้รายงานนายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาจำหน่วยทรัพ ย์ส ิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๔) ทรัพย์สินใดที่ได้ดำเนินการจำหน่ายตาม (๓) แล้ว ให้ผู้รับผิดขอบลงจ่ายทรัพย์สินนั้นออก
จากบัญชีหรือทะเบียนทันที และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนทราบภายในบีงบประมาณนั้น

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๖๖ ให้เงิน กองทุบ หลัก ประกัน สุข ภาพ คณะกรรมการกองทุน คณะอนุก รรมการ
คณะทำงาน แนวทางปฏิบัติ และการดำเนินงานต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งซาติ
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสบุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริห ารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่ม เติม เป็นเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เบีน คณะกรรมการกองทุน คณะอนุก รรมการ คณะทำงาน เป็น แนวทางปฏิบ ัต ิแ ละการดำเนิน งาน
ต่อเนื่องตามประกาศนี้
ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ และคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งต่อไปได้ไม่เกิน
เก้าสิบ วัน นับ จากวัน ที่ป ระกาศคณะกรรมการกองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๑ ใช้บังคับ และให้เทศบาลดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๑๒ ต่อไป
ข้อ ๖๗ เพื่อให้การทำงานของกองทุนดำเนินไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ หลักการ และการเงิน
ของกองทุน การใดที่ค ณะกรรมการได้ด ำเนิน การไปแล้วก่อ นระเบียบนี้ม ีผ ลบังคับ ใช้ ให้การนั้นมีผลสมบูรณี
ทุกประการ
ข้อ ๖๘ การใดที่ไ ม่ไ ด้ก ำหนดในระเบีย บนี้ ให้เป็น ไปตามมติข องคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติกำหนด และ
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งซาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ^ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประสงค์ โพธมีศิริ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลโนนสูง

