เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕8
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ ๒๕๕8
เรื่อง หลักเกณฑ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน

สวนที่ ๑
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๑. การรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๑.๑ บรรดาเงินรายรับเขากองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหนําสงเขาบัญชีกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภาพ หรือ บั ญ ชีระบบหลั ก ประกั นสุ ข ภาพ ที่เ ป# ด บั ญ ชี โดยแยกเป& นบั ญ ชีเ ฉพาะกั บ ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ-ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบั ญ ชีเ งิ นฝากออมทรั พ ย- โดยใชชื่อ บั ญ ชีว า
“ระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น อบต.วิเชตนคร” แยกจากบัญชีขององค-การบริหารสวน
ตําบลวิเชตนครโดยทั่วไป ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากซึ่งคณะกรรมการกองทุนไดเป#ดไวแลวกอนระเบียบนี้ใช
บังคับ ใหถือวาเป&นบัญชีเงินฝากตามเอกสารแนบทายระเบียบนี้
๑.๒ การรั บ เงิ น เขากองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพใหรั บ เป& น เงิ น สด เช็ ค ตั๋ ว แลกเงิ น หรื อ
ธนาณัติก็ได และใหออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบที่สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพกําหนด ใหแกผูชําระเงินทุกครั้ง เวนแตการรับเงินที่ไดรับการจัดสรรแตละป>จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด โดยใหใช
หลักฐานการโอนเงินผานทางธนาคารเป&นหลักฐานอางอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ
๑.๓ เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพไดรับไวใหนําฝากเขาบัญชีตาม ๑.๑ ภายในวันที่ไดรับ
เงิน หากไมสามารถนําเงินดังกลาวฝากเขาบัญชีไดทัน ใหพนักงานสวนทองถิ่นที่นายกองค-การบริหาร
สวนตําบลวิเชตนครมอบหมาย นําเงินสดจํานวนดังกลาวเก็บรวมไวในซองหรือหีบหอ ระบุเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ จํานวนเงิน ป#ดผนึก ลงลายมือชื่อผูรับผิดชอบ และนําฝากไวที่ตูนิรภัยหรือสถานที่
เก็บรักษาเงินขององค-กรปกครองสวนทองถิ่น แลวใหนําฝากเขาบัญชีในวันทําการถัดไป

-๒๑.๔ การสมทบเงินจากองค-การบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ใหดําเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มตน
ป>งบประมาณ กรณีมีความจําเป&นใหสมทบไดไมเกินป>งบประมาณที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติจายเงินสนับสนุน
๒. การจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๒.๑ ใหนายกองค-การบริหารสวนตําบลวิเชตนคร สั่งจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาม
วัตถุป ระสงค-ข องกองทุ น ทั้งนี้ภายใตแผนงานหรือโครงการหรือ กิจกรรมที่ค ณะกรรมการกองทุ น
อนุมัติ
๒.๒ วิธีการจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพใหจายได ดังนี้
(๑) จายเป&นเช็คขีดครอมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
(๒) จายทางธนาคารหรือทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
(๓) กรณีที่มีความจําเป&นตองจายเป&นเงินสด ใหจายไดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาท
ถวน) โดยใหพนั ก งานสวนตํ าบลที่ น ายกองค-ก ารบริห ารสวนตํ าบลวิเ ชตนครมอบหมายเป& นผู ทํ า
การเบิกจาย หรือออกเช็คสั่งจายในนามของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับมอบหมาย โดยขีดฆาคําวา
“หรือตามคําสั่ง” “หรือผูถือ” ออก และจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินในวันเดียวกัน หรือภายในวันทําการ
ถัดไป
๒.๓ ใหนายกองค- ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลวิ เ ชตนคร หรื อ ปลั ด องค- ก ารบริ ห ารสวนตํ า บล
วิเชตนครคนใดคนหนึ่ง ลงนามรวมกับพนักงานสวนตําบล คนใดคนหนึ่งที่ผูบริหารสูงสุดมอบหมายไว
จํานวน ๒ คน รวมเป& นผู ลงนาม ๒ คน เป&นผู เบิกเงินจากบั ญ ชีกองทุ นหลั ก ประกั นสุ ข ภาพตาม
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
๒.๔ การจายใหผูมีสิทธิรับเงินที่เป&นหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข หรือ
หนวยงานอื่น ใหหัวหนาของหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่นนั้น
เป&นผูรับเงิน หากไมสามารถรับเงินไดดวยตนเอง จะมอบอํานาจใหผูอื่นเป&นผูรับเงินแทน ก็ใหกระทําได
ทั้งนี้ ตองมีหนังสือมอบอํานาจที่ชัดเจน
๒.๕ การจายใหผูมีสิทธิรับเงินที่เป&นกลุมหรือองค-กรประชาชน ใหผูแทนที่ไดรับมอบหมายจาก
กลุมหรือองค-กรประชาชน ไมนอยกวา ๒ คน ขึ้นไปเป&นผูรับเงิน

-๓๒.๖ การจายเงิ น กองทุ นหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ตองมี ห ลั ก ฐานการจายเป& น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ใบสําคัญรับเงินตามแบบที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด หรือหลักฐานการนําเงินเขา
บัญ ชีเ งินฝากที่ธ นาคารของผู มีสิทธิรับ เงินหรือหลัก ฐานการรั บเงินอยางอื่น ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนกําหนด เพื่อเก็บไวใหตรวจสอบ
๒.๗ การจายเงิ นใหแกผู จั ด ทํ า/ ผู รั บ ผิด ชอบโครงการ เป& น บุ ค คลทั่ ว ไป กลุ มประชาชน
องค-กร ประชาชน หนวยบริการสาธารณสุข จายงวดเดียว 100% หลังทําสัญญาภายใน ๑5 วัน
๓. การจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๓.๑ การบันทึกบัญชี ใหบันทึกตามระบบบัญชีขององค-กรปกครองสวนทองถิ่น แตใหแยก
ระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพออกจากระบบบัญชีปกติเป&นอีกชุดหนึ่งตากหาก
๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชี ใหถือตามป>งบประมาณและการเริ่มระบบบัญชีใหเริ่ม ณ วันที่
ไดรับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือไดรับเงินจากองค-การบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
๓.๓ ใหองค-การบริหารสวนตําบลวิเชตนคร จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับ
จายเงินคงเหลือประจําเดือน ดวยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ ตามรูปแบบที่สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติกําหนด และจัดสงสรุ ปผลการดําเนินงาน รายงานการับ จายและเงินคงเหลือของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจําไตรมาสใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันสิ้นไตรมาส และทุกสิ้นป>งบประมาณสงใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาเขต
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาจังหวัด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด และ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัด ภายในเดือนธันวาคมของทุกป>ตามรูปแบบที่สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติกําหนด

สวนที่ ๒
การกํากับดูแลใหหนวยบริการ หนวยงานหรือกลุมหรือองคกร
ที่ไดรับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในการเก็บรักษาและใชจายเงินตามวัตถุประสงค
๔. กรณีหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข และหนวยงานอื่นของรัฐ ไดรับเงิน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหเก็บรักษาและใชจายเงินไดตามหลักเกณฑ วิธีการ ดังนี้

-๔๔.๑ ถาจํานวนเงินตามแผนโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติเป&นเงินเกิน
กวา ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ใหเป#ดบัญชีเงินฝากเป&นการเฉพาะแยกออกจากบัญชีทั่วไป หรือใช
บัญชีทั่วไปของหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ในนามของ
หนวยงานนั้น ๆ
๔.๒ ใหหัวหนาหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
เป& นผูอนุ มัติเ บิก จายในบั ญ ชีตามรายการคาใชจายและอั ตราที่กําหนดไวในแผนงานโครงการ หรือ
กิจกรรมที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ตองไมเกินกวาอัตราที่กําหนดตามขอ ๖
๔.๓ กรณี ที่ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จาง ตามแผนงานโครงการ หรื อ กิ จ กรรม ที่ มี ว งเงิ น ไมเกิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ใหกระทําโดยวิธีการตกลงราคาโดยอนุโลม โดยถือราคากลาง
ของทางราชการ เวนแต กรณีมีความจําเป&นใหใชราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจาง
๔.๔ กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ใหถือปฏิบัติ
ตามระเบีย บของหนวยบริ ก าร สถานบริก าร หนวยงานสาธารณสุ ข หรื อ หนวยงานอื่น ของรั ฐ โดย
อนุโลม
๔.๕ หนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เก็บหลักฐาน
การจายเงินจากบัญชีไว เพื่อการตรวจสอบ
๔.๖ เมื่อเสร็ จสิ้นโครงการ ใหจั ดทํ ารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรมที่ไดรับอนุมัติ สงใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อใหคณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให
องค-การบริหารสวนตําบลวิเชตนคร เก็บไวเพื่อการตรวจสอบ
กรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ใหนําเงินที่เหลือสงคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๕. กรณีกลุมหรือองคกรประชาชน ไดรับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพใหใชจายเงินตาม
รายการคาใชจายและอัตราที่กําหนดไวในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน แตสํ าหรับรายการคาใชจายดังตอไปนี้ ใหอยูภายใตกรอบอัตราและ
เงื่อนไขการดําเนินการ ดังนี้
๕.๑ คาตอบแทน คณะทํ า งานหรือ บุ ค คลภายนอก ที่ดํ า เนิ น ตามแผนงานโครงการหรื อ
กิจกรรมที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนีไ้ มเกินอัตราที่กําหนดในขอ ๖

-5๕.๒ คาใชจายในการเดินทาง เชน เบี้ย เลี้ย ง คาพาหนะ คาที่พั ก ใหเบิก จายในอั ตราตาม
ระเบียบขององค-กรปกครองสวนทองถิ่นโดยอนุโลม และบุคคลที่ไดรับคาตอบแทนตามขอ ๕.๑ ไมมี
สิทธิไดรับคาเบี้ยเลี้ยงตาม ๕.๒
๕.๓ การจัดซื้อจัดจางตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรม ใหถือราคากลางตามระเบียบของ
ทางราชการหรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจาง
๕.๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและรายงานการจายเงินตาม
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติ สงใหกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อใหคณะกรรมการ
กองทุนรับทราบ และใหองค-กรปกครองสวนทองถิ่น เก็บไวเพื่อการตรวจสอบ
กรณีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีการจัดหาวัสดุที่มีลักษณะคลายครุภัณฑ-ที่มีวงเงินไม
เกิ น ๕,๐๐๐ (หาพั น บาทถวน) ใหแนบเอกสารใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ ใบสํ าคั ญ รั บ เงิ นไวกั บ รายงาน
การจายเงินดังกลาวดวย
กรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ใหนําเงินที่เหลือสงคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สวนที่ ๓
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน และผูดําเนินงาน
๖. อัตราคาใชจายในการเดินทาง คาตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางาน
๖.๑ คาตอบแทนในการประชุ มสํ าหรั บ กรรมการหรือ ที่ป รึก ษา ครั้งละ 400 บาทตอคน
เดือนหนึ่งไมเกิน 800 บาท คาตอบแทนในการประชุมสําหรับอนุกรรมการ ครั้งละ 30๐ บาทตอคน
เดือนหนึ่งไมเกิน 6๐๐ บาท และสําหรับคณะทํางาน ครั้งละ ๒0๐ บาทตอคน เดือนหนึ่งไมเกิน
4๐๐ บาท
๖.๒ คาใชจายในการเดินทาง ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะเดินทางสําหรั บ
กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทํางาน และเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐ รวมทั้งพนักงาน
จางเหมา (ชั่วคราว) ของกองทุน ใหเบิกจายไดในอัตราไมเกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
๖.๓ วงเงิ น คาใชจายและคาตอบแทนตาม ๖.๑ และ ๖.๒ เมื่ อ รวมกั บ คาใชจายอื่ น เพื่ อ
การบริหารหรือพัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตองไมเกินรอยละ ๑๕ ของเงินรายรับของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในป>งบประมาณนั้น

-6๗.อัตราคาตอบแทนผูดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน
คาตอบแทนสํ าหรั บ ประชาชนหรือ บุ ค คลที่ดํ าเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
หากเป&นการปฏิบัติที่มีความจําเป&นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค- ใหจายไดไมเกินกวาที่กําหนดในแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
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