ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เรื่อง การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ พ.ศ. 2562
โดยที่ คณะกรรมการหลั กประกัน สุขภาพแห่ งชาติได้ออกประกาศเรื่อง หลั กเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. 2561 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่ นหรือพื้นที่ ให้มีความเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และยกเลิก
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 และฉบับที่
2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
ฉะนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ น งานและบริห ารจัดการกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น งานและบริ ห ารจั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่
พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในข้อ 16 (3) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาล ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ สนั บสนุน หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริห าร
จั ดการกองทุ น หลั กประกัน สุ ขภาพในระดับ ท้ องถิ่ นหรือพื้ น ที่ พ.ศ. 2561 หมวดที่ 3 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8
ประกอบมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ครั้งที่ 3 /2562 เมื่อวันที่
25 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพเทศบาลต าบลบ้ า นโพธิ์ เรื่ อ ง
การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การดาเนินงานและ
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ พ.ศ.2557
ข้อ 4. ให้ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ รักษาการตาม
ระเบี ย บนี้ มีอานาจตีความวินิ จฉัย ปั ญหา กาหนดหลักเกณฑ์และกาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้ เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
ข้อ 5. ในระเบียบนี้
“เทศบาลตาบล” หมายความว่า เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
“ประกาศกองทุ น ” หมายความว่ า ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
“คณะกรรมการกองทุ น ” หมายความว่ า คณะกรรมการกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพเทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์

“คณะอนุ ก รรมการกองทุ น ” หมายความว่ า คณะอนุ ก รรมการที่ ค ณะกรรมการกองทุ น แต่ ง ตั้ ง
เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย หรือตามที่ประกาศกองทุนกาหนด
“คณะทางาน” หมายความว่า คณะทางานที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย หรือตามที่ประกาศกองทุนกาหนด
“ที่ป รึกษาคณะกรรมการกองทุน ” หมายความว่า สาธารณสุขอาเภอ หั วหน้าหน่วยบริการประจา
ที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และท้องถิ่น อาเภอ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หมวด 1
การบริหารทั่วไป
ข้อ 6 การดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงาน และบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
กรณีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มี
การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประกาศกองทุนหรือกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ให้ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดแย้ง
ข้อ 7 การด าเนิ น งานทางด้ านธุ รการระบบงานสารบรรณ รูป แบบเอกสาร แบบฟอร์ม ต่ างๆ
ให้เป็นไปตามทีเ่ ทศบาลตาบลกาหนด ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับประกาศกองทุน
หมวด 2
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 8 ให้ คณะกรรมการกองทุน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทางาน
ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ดังนี้
8.1 ค่ า ตอบแทนในการประชุ ม ส าหรั บ คณ ะกรรมการกองทุ น หรื อ ที่ ป รึ กษา
คณะกรรมการกองทุน ครั้งละ 400 บาท ต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 800 บาท
8.2 ค่ าตอบแทนในการประชุ ม ส าหรับ คณะอนุ ก รรมการ ครั้งละ 300 บาท ต่ อ คน
เดือนหนึ่งไม่เกิน 600 บาท
8.3 ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับคณะทางาน ครั้งละ 200 บาท ต่อคน เดือนหนึ่ง
ไม่เกิน 400 บาท
ข้อ 9 ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ กองทุน
หรื อ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะท างาน ให้ เ บิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนได้ เ ท่ า กั บ คณะกรรมการกองทุ น หรื อ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน แล้วแต่กรณี
ข้อ 10 ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เท่ากับ คณะกรรมการ
กองทุน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน แล้วแต่กรณี

ข้อ 11 คณะกรรมการกองทุน มีอานาจปรับอัตราค่าตอบแทนในการประชุมระหว่างปีงบประมาณ
ทั้งนี้ตามมติที่คณะกรรมการกองทุนกาหนดแต่ละปีงบประมาณได้
ข้อ 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการกองทุน ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
กองทุน อนุ กรรมการ คณะทางาน เจ้ าหน้ าที่ และบุ คคลภายนอก ให้ เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของประธานกรรมการกองทุน
ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการประชุม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบ
นี้ ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
ข้อ 14 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และการบริห ารจัดการ หรือพัฒ นากองทุนต้องไม่เกินอัตรา
ร้อยละของเงินรายรับของกองทุนตามที่ประกาศกองทุนกาหนด
ข้อ 15 ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ หรือเบิกจ่ายไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นรายจ่ายที่จ่ายได้ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

(ลงชื่อ) ......................................................................................
(นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์)
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

