
 
 

ข้อบังคับกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลจุมจัง 

ว่าด้วย ระบบหลักประกันสุขภาพต าบลจุมจัง 
 

ตามที่เทศบาลต าบลจุมจัง ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)    

ได้จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพใน เทศบาลต าบลจุมจังขึ้น  เพื่อให้การบริหารและการใชจ้า่ย

งบประมาณของกอ งทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลต าบลจุมจัง เป็นไปด้วยความโปร่งใส                   

มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์  ตลอดจนมีระบบรองรับการด าเนินงานอาศัยอ านาจ             

ตามความในมาตรา 47 แหง่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ .2545                       

เทศบาลต าบลจุมจัง โดยคณะกรรมการบริหารระบบ    หลักประกันสุขภาพใน เทศบาลต าบลจุมจัง                    

จงึออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 

หมวด ๑ 

ทั่วไป 

  ข้อ 1. ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลจุมจัง” 

  ข้อ 2.  ข้อบังคับนีใ้ช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้ 

  “เทศบาล ”  หมายความว่า  เทศบาลต าบลจุมจัง ที่ได้รับการสนับสนุนให้

ด าเนนิงานและบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในเขตเทศบาลต าบลจุมจัง 

  “ระบบประกันสุขภาพ”  หมายความว่า  ระบบหลักประกันสุขภาพในเขตเทศบาล

ต าบลจุมจัง ที่เกี่ยวกับการสรา้งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็น              

ต่อสุขภาพและการด ารงชีวติ 

  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน

สุขภาพต าบลจุมจัง 



  “สถานบริการ ” หมายความว่า  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐบาล               

ของเอกชนและของสภากาชาดไทยหน่วยบริการประกอบโรคศลิปะสาขาต่างๆ  และสถานบริการ

สาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนดเพิ่ม 

  “หน่วยบริการ”  หมายความว่า  สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตาม

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.2545 

  “ประชาชน ”  หมายความว่า  ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่เขตท้องที่ เทศบาล                

ต าบลจุมจัง 

  “คณะอนุกรรมการ ”  หมายความว่า  คณะท างานที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึน้                 

เพื่อด าเนนิงานตามความจ าเป็น 

  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเทศบาลที่ได้รับแตง่ตั้ งให้ปฏิบัติ

หนา้ที่อย่างใดอย่างหนึ่ง 

  “บริการสาธารณสุข”  หมายความว่า     บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ซึ่งให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการสรา้งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการฟื้นฟูสมรรถภาพ                 

ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวติ 

  “กลุ่มหรอืองค์กรชุมชน”  หมายความว่า  การรวมตัวกันโดยสมัครใจของบุคคล

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป้าหมายแนวทางปฏิบัติ  และมีกิจกรรมร่วมกันอย่างตอ่เนื่องชัดเจน 

  “ชุมชน”  หมายความว่า  การรวมตัวของบุคคล  กลุ่ม  องค์กรชุม ชน  เครือขา่ย

องค์กร ชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่หนึ่ง ๆ ซึ่งป ฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกั น  และให้

หมายความรวมถึงชุมชนต่างๆ  ในเขตเทศบาลต าบลจุมจัง 

  “คณะที่ปรึกษา ”  หมายความว่า  คณะบุคคลที่คณะกรรมการบริหารระบบ

หลักประกันสุขภาพสรรหาจากผู้มีความรู ้ ความสามารถทั้งภายในและภายนอกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาในการด าเนินงานของระบบหลักประกันสุขภาพ 

  ข้อ 4.   กองทุนหลักประกันสุขภาพมวีัตถุประสงค์ 

  (1)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรอืสถาน

บริการอื่นรวมทั้งสถานบริการทางเลือก  โดยเน้นเรื่องการสรา้งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  และ

การฟืน้ฟูที ่            จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวติ 

  (2)  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ  กลุ่มเสี่ยงและ

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รังที่อาศัยอยู่ในเขตท้องที่เทศบาลต าบลจุมจัง  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข

ในด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค  และการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

  (3)  เพื่อให้การพัฒนาสุขภาพของประชาชนในท้องที่เทศบาลต าบลจุมจัง  โดยการ

บริหารจัดการอย่างมสี่วนรว่มของบุคคลในพืน้ที่ 



  ข้อ 5.  ให้นายกเทศมนตรีเมอืงชุมพรเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และใหม้ี

อ านาจตคีวามวนิิจฉัยปัญหาและก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 

หมวดที่  2 

วัตถุประสงค์ของระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลจุมจัง 

ข้อ 6. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการในด้านกาสร้าง

เสริมสุขภาพการป้องกันโรค  และฟื้นฟูสภาพของหน่วยงาน   หรอืสถานบริการอื่น ๆ  หรอืสถาน

บริการทางเลอืกต่าง ๆ ส าหรับประชาชนโดยเฉพาะผูด้้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลจุมจัง 

ข้อ 7.   เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายแม่และเด็ก  ,  สูงอายุ  ,  ผูพ้ิการ  , กลุ่มผู้

ประกอบอาชีพเสี่ยงและผูป้่วยเรือ้รังในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง และ

มีประสิทธิภาพ    โดยอย่างนอ้ยได้รับบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์     

 ที่คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพก าหนด 

ข้อ 8.  เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในเทศบาลต าบลจุมจัง โดยการบริหาร

จัดการอย่างมสี่วนรว่มของบุคคลในเทศบาลต าบลจุมจัง 

ข้อ 9. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน      และกิจกรรมพัฒนาการ

บริหารจัดการกองทุนใหม้ีประสิทธิภาพ 

ข้อ 10.   เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างมสี่วนรว่มในการสร้างเสริมสุขภาพ

หรอืสุขภาวะของคนในเทศบาลต าบลจุมจัง 

 

หมวดที่ 3 

สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลต าบลจุมจัง 

ข้อ 11.  สมาชิกกองทุน ฯ ม ี2 ประเภท 

1. สมาชิกที่เป็นบุคคล 

2. สมาชิกที่เป็นกลุ่ม / องค์กร  เครือขา่ย  และชุมชน  หมูบ่้าน  และสถานบริการ  หน่วยบริการ 

ข้อ 12.  คุณสมบัติของสมาชิก 

12.1    ประเภทบุคคล  ตอ้งมคีุณสมบัติดังนี้ 

12.1.1  ต้องเป็นบุคคลที่มภีูมลิ าเนาและมีช่ือในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย

ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ์ อยู่ในเขตเทศบาลต าบลจุมจัง 

12.1.2 ต้องเป็นผู้พรอ้มที่จะปฏิบัติตามระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพ 

 ในเทศบาลต าบลจุมจัง 



12.2  ประเภทกลุ่ม / องค์กรเครือขา่ย  ชุมชน   หมูบ่้าน   และสถานบริการ    

 หนว่ยบริการตอ้งมคีุณสมบัติดังนี้ 

12.2.1 กลุ่ม / องค์กร  ต้องมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

- คณะกรรมการ 

- ระเบียบข้อตกลง 

- สมาชิก 

- กระบวนการท างาน 

- สถานที่ท างานกลุ่มและมีการด าเนินการไม่น้อยกว่า  1  ปี 

  12.2.2   เครือขา่ย ต้องมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

- องค์กรสมาชิก 

- คณะกรรมการ / แกนน า 

- การบริหารจัดการ  และมีการด าเนนิการมาไม่น้อยกว่า  6  เดือน 

12.2.3 ชุมชน  และหมูบ่้าน  ตามความหมายของ  ข้อ . 4  ในระเบียบนี้ 

12.2.4 สถานบริการ  และหน่วยบริการ  ตามความหมายของ ขอ้ . 4  ในระเบียบนี้ 

 

หมวด 4 

การด าเนินงานของคณะกรรมการ 

  ข้อ 13. คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพตอ้งจัดท าแผนด าเนนิงาน

ประจ าปี  โดยน าขอ้มูลพืน้ฐานของเทศบาลต าบลจุมจัง   ข้อมูลดา้นสุขภาพ   ปัญหาดา้นสุขภาพ   

ความตอ้งการดา้นสุขภาพในพืน้ที่เทศบาลต าบลจุมจัง   มาวิเคราะหเ์ป็นแผนงาน   โครงการ   

กิจกรรม   และปิดประกาศให้ สาธารณชนได้รับทราบ 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการตอ้งให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           

ตรวจสอบ  และใหท้ าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้

ตรวจสอบแล้วอย่างนอ้ยสองฉบับ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้ตรวจสอบก่อนการประชุมล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า

สามวนั    ท าการ 

  ให้ประธานกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงาน

ประชุมทุกครั้ง 

  การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมตขิองคณะกรรมการบริหาร

และรายงานการประชุมตอ้งมรีายชื่อกรรมการที่มาประชุม  ลาประชุม  และขาดประชุม  

  ให้เลขานุการจัดท าระเบียบวาระการประชุม จัดท ารายงานการประชุมและปิด

ประกาศ รายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้วไว้ในที่เปิดเผย 



  ข้อ 14.  การพิจารณางบประมาณและการขอรับการสนับสนุนจากระบบ

หลักประกันสุขภาพสมาชิกระบบหลักประกันสุขภาพ จะต้องจัดท าแผนงาน โครงการ ให้ชัดเจนเพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพ  พิจารณาให้การสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้  และจัดท าระเบียบหรอืแผนงานการด าเนินงาน  วันเวลาในการเปิดรับโครงการ  

คัดเลือกหรอืพิจารณาโครงการและแจ้งให้ประชาชนทราบ  

  ข้อ.15   การขอสนับสนุนงบประมาณจากระบบหลักประกันสุขภาพ 

  (๑)  สมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต้องจัดท าบันทึกข้อตกลงไว้เป็น

หลักฐานต่อคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลจุมจัง  เพื่อประกอบการ

เบิกจ่ายและตดิตามผลการด าเนนิงาน  และผูร้ับงบประมาณจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนนิการ

เสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ  ตามงวดงาน  หรอืสิน้สุดโครงการภายในก าหนด 15  วัน 

 

หมวด  5 

คณะกรรมการ 

 

  ข้อ.16   คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลจุมจัง               

ประกอบด้วย 

  (1)  นายกเทศมนตรีต าบลจุมจัง  เป็นประธานกรรมการ 

  (2)  ผูท้รงคุณวุฒิในพืน้ที่   จ านวน  2 คน  เป็นรองประธานกรรมการ 

  (3)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจุมจังที่สภามอบหมาย  จ านวน 2  คน  เป็นกรรมการ 

  (4)  หัวหนา้หนว่ยบริการปฐมภูมิในพืน้ที่  จ านวน  1  คน   เป็นกรรมการ 

                    (5)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้านที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน 2  คน เป็นกรรมการ 

  (6)  ผูแ้ทนชุมชนที่ประชาชนในชุมชนคัดเลือกกันเอง  จ านวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ 

  (7) ปลัดเทศบาลต าบลจุมจัง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  เมื่อได้รายชื่อผูแ้ทนที่ได้รับการมอบหมายหรือคัดเลือกตาม (2)(3)(5)(6)  แล้วใหเ้ทศบาล

ต าบลจุมจังเสนอรายชื่อให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการตอ่ไป 

  ข้อ.17   คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลมอี านาจหน้าที่                  

ดังตอ่ไปนี ้

  (1)  จัดท าขอ้มูลและแผนด าเนนิงานที่เกี่ยวกับปัญหาการสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมาย

และหนว่ยบริการตา่งๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

  (2)  ด าเนนิการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ   ในความรับผดิชอบสามารถ

เข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้านในชุมชนหรอืหนว่ยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 



  (3)  บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มปีระสิทธิภาพโปร่งใสและจัดท า

สรุปผลการด าเนนิงา นหรอืงบดุล  เมื่อสิน้ปีงบประมาณเพื่อน าเสนอส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แหง่ชาติและ    เทศบาลต าบลจุมจัง  ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

  (4)  รับผิดชอบการเงนิ  การจา่ยเงนิ  การเก็บรักษาและการจัดท าบัญชีเงนิหรอื

ทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพ  ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ส านั กงานหลักประกันสุขภาพ

แหง่ชาติก าหนด 

  (5)  ตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อด าเนินงานตามความจ าเป็นก็ได้ 

  ข้อ.18   กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ 16 วรรคหนึ่ง(2)(5)และ(6)ให้มี

วาระอยู่ในต าแหน่ง  2 ปี 

  เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมไิด้มกีารคัดเลื อกกรรมการขึน้ใหม่ให้

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น  อยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตอ่ไปจนกว่ากรรมการซึ่ง

ได้รับการคัดเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่     

             ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้มกีาร

ด าเนนิการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทน   และใหผู้ไ้ด้รับการคัดเลือกอยู่ในต าแหนง่

เท่ากับวาระที่เหลอืของกรรมการซึ่งตนแทน 

  ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ  16  วรรคหนึ่ง(1)  ไม่มหีรอืมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

หนา้ที่ได้  ให้รองประธานกรรมการ  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ตามล าดับ  

  ข้อ.19   นอกจากการพ้นจากต าแหน่งโดยวาระแล้ว  กรรมการตามข้อ 16 วรรค

หนึ่ง (2)(5) และ (6)  พ้นจากต าแหน่งในกรณี 

  (1)  ตาย 

  (2)  ลาออก 

  (3)  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหร้ับโทษจ าคุก  เว้นแตโ่ทษส าหรับความผดิที่ได้

กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

  (4)  ย้ายไปด ารงต าแหน่งหรอืประกอบวิชาชีพหรอือาชีพในท้องถิ่นหรอืพืน้ที่อื่น 

  (5)  เป็นคนไร้ความสามารถหรอืเสมือนไร้ความสามารถ 

  (6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (7)  ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามล าดับที่ (2) – (5) 

  (8)  โดยค าสั่งส านักงานหลักประกันสุขภาพ 

  ข้อ.20  ให้มกีารประชุมคณะกรรมการไตรมาสละหนึ่งครัง้  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น

เร่งดว่นหรอืกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมก็ได้  

  ข้อ.21    การประชุมคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด  จงึจะนับเป็นองค์ประชุม 



  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไมอ่าจ

ปฎิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม  

  การวินจิฉัยชีข้าดใหถ้ือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน   ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

  ข้อ.22  ให้คณะกรรมการแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการตรวจสอบขึน้คณะหนึ่งมีอ านาจ

หนา้ที่ตรวจสอบการบริหารเงินและการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้การด าเนินงาน

เป็นไปโดย            ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้อง  มีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใสและมีผู้รับผดิชอบ  ทั้งนี ้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

  ข้อ.23  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหนา้ที่ใดๆ ตามที่          

คณะกรรมการมอบหมายได้ 

  ให้น า ข้อ.17 ข้อ.18 ข้อ.19 ข้อ. 20  มาใช้บังคับกับการประชุม  วิธีการประชุมและ 

การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  ข้อ .24 คณะกรรมการบริหารกองทุนจะได้รับเบีย้ประชุม   ครั้งละ  150  บาท              

และคณะกรรมการบริหารกองทุน / คณะอนุกรรมการอาจจะได้รับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                

และค่าใ ช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย   ทั้งนี ้ ต้องค านงึถึงปริมาณ

งาน  รายได้และรายจ่ายของกองทุนและอาจปรับลดหรอืเพิ่มขึน้ได้ตามความเหมาะสมของปริมาณ

งานและสภาพทางการเงินของกองทุน 

 

หมวด 6 

การรับเงนิ  การจ่ายเงนิ  การเก็บรักษาเงิน  และการจัดท าบัญชีหรือทรัพย์สิน 

  ข้อ.25  เงินหรอืทรัพย์สินของกองทุนได้มาจาก 

   (1)  เงินคา่บริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหง่ชาติ ในส่วนของการสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหง่ชาติก าหนด 

   (2)  เงินอุดหนุนหรอืงบประมาณที่ได้จากเทศบาลต าบลจุมจัง 

   (3)  เงินสมทบจากชุมชนหรอืกองทุนชุมชน 

   (4)  รายได้อื่น ๆ หรอืทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของระบบหลักประกันสุขภาพ 

  ข้อ.26  บรรดาเงินรายรับของกองทุนใหน้ าส่งเข้าบัญชกีองทุนระบบหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลต าบลจุมจัง  จังหวัดชุมพร  ที่เปิดบัญชไีว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรประเภทบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ 



  ข้อ.27  การรับเงินเข้าระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลให้รับเป็นเงินสด  เช็ค ตัว๋

แลกเงนิ หรอืธนาณัติ 

  ข้อ.28 การรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลให้ออกใบเสร็จรับเงนิในนาม

ของคณะกรรมการให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง  เว้นแตก่ารรับเงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และเงนิอุดหนุนหรอืงบประมาณที่ได้รับจากเทศบาล  หรอืการ

รับเงนิทางธนาคาร  ให้ใชส้ าเนาใบน าฝากเงนิของธนาคารเป็นหลักฐานหรอืใช้หลักฐานอื่นที่คณะกรรมการ

เห็นสมควรก็ได้ 

  ข้อ.29 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการหรอืกรรมการและเลขานุการคน

หนึ่ง  คนใดเป็นผู้รับผดิชอบในการรับเงินหรอืน าส่งเงินเขา้บัญชกีองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงนิ 

  ข้อ.30  การใชจ้า่ยเงนิกองทุนเป็นไปเพื่อด าเนนิงานและบริหารระบบหลักประกัน

สุขภาพใน  4  ลักษณะ  ดังนี้ 

  1. จัดซื้อบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกกองทุน 

  2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหนว่ยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลต าบลจุมจัง 

  3. สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาคประชาชน 

  4. ค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารงานทั่วไปของกองทุนไม่เกินรอ้ยละ  10 ของ

เงินกองทุนในปีนั้น ๆ  

  ข้อ.31  วิธีการจา่ยเงนิของกองทุน 

  (1)  จา่ยเป็นเงินสด  หรอืเช็ค  หรอืตั๋วแลกเงิน  หรอืธนาณัติ 

  (2)  จา่ยทางธนาคารหรอืทางอื่นที่คณะกรรมการก าหนด 

  ข้อ.32  การจา่ยเงนิตามข้อ 31  ใช้จ่ายในนามของผู้มสีิทธิรับเงิน  ถ้าผูม้ีสทิธิรับเงิน

ไม่สามารถรับเงินดว้ยตนเองจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ใหก้ระท าได้  

  ข้อ.33 การจา่ยเงนิกองทุนโดยปกติต้องมีหลักฐานการจา่ยที่เป็นใบเสร็จรับเงนิหรอื                 

หลักฐานการน าเงินเขา้บัญชเีงินฝากที่ธนาคารของผู้มสีิทธิรับเงิน หรอืหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นที่

คณะกรรมการก าหนดเก็บไว้ให้ตรวจสอบ 

  ข้อ.34 การเก็บรักษาเงินใหค้ณะกรรมการเปิดบัญชเีงินฝากกับธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์ ประเภทบัญชเีงินฝากออมทรัพย์โดยใช้ช่ือวา่ “กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลต าบลจุมจัง   อ าเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์ ”   

  ข้อ.35  การเปิดบัญชีตามข้อ 34  ให้คณะกรรมการมอบหมายใหป้ระธาน

กรรมการและกรรมการอื่นอีกสามคนมีอ านาจลงนามรว่มกันในการเปิดบัญชีและการเบิกจ่ายเงนิ

จากบัญชทีี่เปิดไว้กับธนาคารตามจ านวนที่คณะกรรมการอนุมัติ 



  การเบิกจ่ายเงนิตามวรรคหนึ่งให้ผู้มอี านาจสองในสี่คนที่รว่มกันลงนามในการเปิด

บัญชเีป็นผู้ลงนามในการเบิกจ่าย 

  ข้อ.36  กรณีที่มคีวามจ าเป็น  คณะกรรมการอาจมอบหมายกรรมการคนใดคน

หนึ่งเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อส ารองจ่ายภายในวงเงนิไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)               

ต่อวันเพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

  ข้อ.37  การบันทึกบัญชใีห้ใชแ้นวทาง  ดังต่อไปนี้ 

  (1)  ให้บันทึกตามระบบบัญชขีองเทศบาลแตใ่ห้แยกระบบบัญชหีลักประกันสุขภาพ

ออกจากระบบบัญชปีกติเป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก 

  (2)  รอบระยะเวลาบัญชีใหถ้ือตามปีงบประมาณ 

  (3)  การเริ่มระบบบัญชใีห้เริ่ม  ณ  วันที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหง่ชาติหรอืได้รับเงินจากเทศบาล 

  ข้อ.38  ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการรับเงิน  การจา่ยเงนิและเงินคงเหลือ

ประจ าเดือน  ประจ าไตรมาสและประจ าปีงบประมาณ  

  ข้อ.39 ให้คณะกรรมการน าเสนอรายงานทางการเงินใหส้ านักงานเทศบาลต าบล

จุมจัง   ทุกไตรมาสภายในสามสิบวันนับจากวันที่สิ้นไตรมาสและรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป ี

  ข้อ.40 รูปแบบรายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปตามท้ายข้อบังคับนี้ 

  การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการด้วยคะแนนเสียง                    

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่     5    เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2554 

 

 

      

                     ( นายประจักษ์   ลือฉาย ) 

           ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลจุมจัง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


