สาเนา
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง
*************************
ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองระเวียง ร่วมกับส านักงานหลั กประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ได้ จั ด ตั้ ง กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห าร และการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการดาเนินงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า ระเบี ย บกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
หนองระเวียง
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ระเวียง รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้ อ 4 ที่ ตั้ ง ณ ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองระเวี ย ง อ าเภอพิ ม าย จั ง หวั ด
นครราชสีมา
หมวดที่ 1
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง
ข้อ 5 เพื่อสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรคและและฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมโรค โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในตาบลหนองระเวียง ได้เข้าถึงการบริการ
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐาน
ข้อ 6 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม เป้าหมายแม่ และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง
และผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ข้อ 7 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง และร่วมบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ข้อ 8 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข้อ 9 เพื่อประสานและสนับสนุนการดาเนินการจัดการเสริมสร้างสุขภาพ ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนภายในท้องถิ่น
หมวดที่ 2
สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง
ข้อ 10 สมาฃิ กกองทุ น หลั กประกันสุ ขภาพองค์ การบริห ารส่ ว นต าบลหนองระเวี ยง ต้ องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีภูมิล าเนาและมีชื่อ ในทะเบียนบ้ านตามกฎหมายว่าด้ ว ยการทะเบีย นราษฎร ในตาบล
หนองระเวียง
(2) เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองระเวียง

/หมวดที่ 3...
-2หมวดที่ 3
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง
ข้อ 11 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง
ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

นายก อบต.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 คน
เป็นรองประธานกรรมการ
สมาชิกสภาที่สภามอบหมาย จานวน 2 คน
เป็นกรรมการ
หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิในพื้นที่ จานวน 2 คน
เป็นกรรมการ
ผู้แทน อสม. ที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน
เป็นกรรมการ
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จานวน 5 คน เป็นกรรมการ
ปลัด อบต.
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ(ถ้ามี)

ข้อ 12 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง
มีอานาจหน้าที่ต่อไปนี้
(1) จัดทาข้อมูลและแผนดาเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยบริการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ดาเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่งถึง และมีประสิทธิภาพ
(3) บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินงานหรืองบดุล เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อนาเสนอสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือเทศบาล ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) รับผิดชอบการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทาบัญชีเงินหรือทรัพย์สินใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่สานักงานหลักประกัยสุขภาพแห่งชาติกาหนด
(5) จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อดาเนินการตามความจาเป็น
ข้อ 13 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง
มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี
เมื่อคณะกรรมการอยู่ในตาแหน่งครบวาระ 2 ปี แล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ให้
คณะกรรมการที่ครบวาระอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไป จนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้า
รับหน้าที่
กรณีกรรมการตามข้อ 11(2) (3) (5) (6) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้มี การคัดเลือกผู้แทน
เป็นกรรมการในตาแหน่งที่ว่างให้มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง
/ข้อ 14...

-3ข้อ 14 นอกจากพ้น ตาแหน่งโดยวาระแล้ ว กรรมการตามข้อ 11(2) (3) (5) (6) พ้นจาก
ตาแหน่งในกรณีต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้ประกันมาหรือ
ความผิดลหุโทษ
(4) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตาม ข้อ 11(2) (3) (5) (6)
(7) โดยคาสั่งสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หมวดที่ 4
ทีม่ าของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง
ข้อ 15 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพมีที่มา ดังนี้
(1) เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้จัดสรรจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(2) เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง
(3) เงินสมทบจากประชาชน/หมู่บ้าน/กองทุนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ภาคเอกชน
(4) รายได้ และทรัพย์สินที่เกิดจากกิจการกองทุน
ข้อ 16 การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปเพื่อการดาเนินและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ใน 4 ลักษณะดังนี้
(1) จัดกิจกรรมบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกกองทุน
(2) สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการสาธารณสุขในชุมชนท้องถิ่นหรือพื้นที่
(3) สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาคประชาชน
(4) ใช้จ่ายในด้านบริหารงานกองทุน
ข้อ 17 อานาจการอนุมัติงบประมาณกองทุน
(1) ในกรณ๊ที่วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท ให้เป็นอานาจของประธารคณะกรรมการสามารถ
อนุมัติได้ โดยต้องแจ้งคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป
(2) ในกรณีที่วงเงินเกิน 20,000 บาทขึ้นไป ให้อนุมัติโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุน
ข้อ 18 ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนเป็นตัวแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพ และมีหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการ งานแผนงานงบประมาณ และงานการเงินและบัญชี อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการ และงานการเงินและบัญชีของกองทุน โดยมีเงินค่าตอบแทนทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กองทุนกาหนด โดยให้คานึงถึงสถานะทางการคลัง และประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก
ข้อ 19 การประชุมของคณะกรรมการกองทุน ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่ง
ของจานวนคณะกรรมการที่มีอยู่
/ข้อ 20...

-4ข้อ 20 การลงมติให้กระทาโดยเปิดเผยหรือวิธีลับทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ กรณี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกองทุนมีสิทธิออกเสียงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสียง
ข้อ 21 การประชุมคณะกรรมการ ให้ คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเงินค่าตอบแทน
ในอัตราครั้งละ 240 บาท ต่อวัน
ข้อ 22 การใดที่ไม่ได้กาหนดในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ทั้งนี้ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2556
(ลงชื่อ)

.

( นายอุดมเดช สว่างจิตร )
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง

