
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

เรื่อง  ประกาศใชระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  วาดวยเรื่อง

การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

พ.ศ. ๒๕๖๑
********************

ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดออกประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน  ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนผู
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  ใหมีความเหมาะสมเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  และยกเลิกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  การกําหนด
หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ. ๒๕๕๗ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือปรับปรุง
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ใหม  จึงขอ
ยกเลิกระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  พ.ศ. ๒๕๕๗ และจัดทําระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  วาดวยเรื่อง  การดําเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้ึน

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ไดมีมติเห็นชอบใน
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ใหใชเปนระเบียบกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  วาดวยเรื่อง  การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามแนบทายประกาศนี้

จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๘ เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมบูรณ  แขดอน)

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา



ระเบียบกองทุนหลกัประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

วาดวยเรื่อง  การดําเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  พ.ศ. 2561

โดยท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดออกประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน  ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
พ.ศ. 2561 เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  ใหมีความเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  และยกเลิก
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ. 2557 และ
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561

ฉะนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องคการบริหารสวน
ตําบลพลับพลา  เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน
หรือพ้ืนท่ี  พ.ศ. 2561

อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 (3) แหงประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ  เรื่อง
หลักเกณฑ  เพ่ือสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล  ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ. 2561 และเอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ  เรื่อง  หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ. 2561 หมวดท่ี 3 ขอ 6 ขอ 7 และ
ขอ 8 ประกอบมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ครั้งท่ี
3 /2561 เม่ือวันท่ี 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
วาดวยเรื่อง  การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
พ.ศ. 2561”

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ  ตั้งแตวันท่ีประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก
(1) ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา พ.ศ. 2557
(2) ประกาศกําหนดคาตอบแทนกรรมการหรือท่ีปรึกษา  อนุกรรมการ  คณะทํางาน หรือผู

ดําเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา พ.ศ. 2557
ขอ 4. ใหประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

รักษาการตามระเบียบนี้  มีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให
เปนไปตามระเบียบนี้

ขอ 5. ในระเบียบนี้
“องคการบริหารสวนตําบล” หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
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“กองทุน” หมายความวา  กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
“ประกาศกองทุน” หมายความวา  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ  เรื่อง

หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ. 2561

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา

“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งเพ่ือ
ชวยเหลือในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการกองทุนมอบหมาย  หรือตามท่ีประกาศกองทุนกําหนด

“คณะทํางาน” หมายความวา  คณะทํางานท่ีคณะกรรมการกองทุนแตงตั้ง  เพ่ือชวยเหลือในการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการกองทุนมอบหมาย  หรือตามท่ีประกาศกองทุนกําหนด

“ท่ีปรึกษาคณะกรรมการกองทุน” หมายความวา  สาธารณสุขอําเภอ  หัวหนาหนวยบริการ
ประจําท่ีจัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  และทองถ่ิน  อําเภอ

“เจาหนาท่ี” หมายความวา  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ท่ีไดรับการแตงตั้ง
ใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

หมวด1
การบริหารทั่วไป

- ขอ 6 การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน  ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  หรือหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงาน  และบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ. 2561

กรณีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  หรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดมี
การแกไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ประกาศกองทุนหรือกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติม  ใหระเบียบนี้มีผลบังคับใชตอไป
เทาท่ีไมขัดแยง

ขอ 7 การดําเนินงานทางดานธุรการระบบงานสารบรรณ รูปแบบเอกสาร  แบบฟอรมตางๆ  ให
เปนไปตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ท้ังนี้ตองไมขัดแยงกับประกาศกองทุน

หมวด 2
คาตอบแทนการประชุม  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  และคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่

ขอ 8 ใหคณะกรรมการกองทุน  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการกองทุน  คณะอนุกรรมการ
คณะทํางาน  ไดรับคาตอบแทนในการประชุม  ดังนี้

8.1 คาตอบแทนในการประชุมสํ าหรับคณะกรรมการกองทุน  หรือ ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการกองทุน  ครั้งละ 400 บาทตอคน  เดือนหนึ่งไมเกิน 800 บาท

8.2 คาตอบแทนในการประชุมสําหรับอนุกรรมการ ครั้งละ 300 บาทตอคน  เดือน
หนึ่งไมเกิน 600 บาท

8.3 คาตอบแทนในการประชุมสําหรับคณะทํางาน  ครั้งละ 200 บาทตอคน  เดือนหนึ่ง
ไมเกิน 400 บาท

ขอ 9 คาตอบแทนในการประชุมสําหรับบุคคลภายนอกท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการกองทุน
หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  ใหเบิกจายคาตอบแทนไดเทากับคณะกรรมการกองทุน  หรือ
คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  แลวแตกรณี
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ขอ 10 คาตอบแทนในการประชุมสําหรับเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ท่ีเขารวม
ประชุมคณะกรรมการกองทุน  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  ใหเบิกจายคาตอบแทนไดเทากับ
คณะกรรมการกองทุน  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  แลวแตกรณี

ขอ 11 คณะกรรมการกองทุน  มีอํานาจปรับอัตราคาตอบแทนในการประชุมระหวาง
ปงบประมาณ  ท้ังนี้ตามมติท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนดแตละปงบประมาณได

ขอ 12 คาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการกองทุน  ท่ีปรึกษา  คณะกรรมการ
กองทุน  อนุกรรมการ  คณะทํางาน  เจาหนาท่ี และบุคคลภายนอก  ใหเบิกจายไดในอัตราไมเกินระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม  ท้ังนี้  โดยการอนุมัติของประธาน  กรรมการกองทุน

ขอ 13 คาใชจายในการจัดประชุม  หรือคาใชจายอ่ืนๆ  ในการปฏิบัติหนาท่ี  ท่ีมิไดกําหนดไวใน
ระเบียบนี้  ใหเบิกจายไดในอัตราไมเกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม

ขอ 14 คาใชจายในการดําเนินงาน  และการบริหารจัดการ  หรือพัฒนากองทุนตองไมเกินอัตรา
รอยละของเงินรายรับของกองทุนตามท่ีประกาศกองทุนกําหนด

ขอ 15 คาตอบแทนการประชุม  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  และคาใชจายอ่ืนในการ
ปฏิบัติหนาท่ี  ท่ีอยูระหวางดําเนินการ  หรือเบิกจายไปกอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหถือเปนรายจายท่ีจายไดตาม
ระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี 28 เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายสมบูรณ  แขดอน)
ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา



ภาคผนวก ก.



๑) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.๒๕๖๑

-เอกสารหมายเลข ๑
-เอกสารหมายเลข ๒

๒) ประกาศคณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคภายใตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
พ.ศ. ๒๕๕๗

๓) ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง หลักสูตรและคุณสมบัติของผูชวยเหลือดูแล
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  พ.ศ. ๒๕๕๙

๔) ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนและสงเสริมศูนย
พัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๖๐



ภาคผนวก ข.



*******รายงานการประชุมเห็นชอบระเบียบกองทุนฯ********

*****ขางหนาสุด ใสประกาศใชระเบียบ*****



๑. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ครั้งท่ี ๓ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑


