
 
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

เรื่อง การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ พ.ศ. 2562 
 

โดยที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่     
พ.ศ. 2561 เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ให้มีความเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และยกเลิก
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557  และฉบับที่  
2  พ.ศ. 2559  และฉบับที่  3 พ.ศ. 2561 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่            
พ.ศ. 2561 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 16 (3) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  และเอกสารหมายเลข  1  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนหลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561   หมวดที่ 3 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8  
ประกอบมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ครั้งที่ 3 /2562  เมื่อวันที่   
25  มกราคม  พ.ศ. 2562 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เรื่อง             
การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ พ.ศ. 2562”  

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก  ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การด าเนินงานและ

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ พ.ศ.2557 
ข้อ 4. ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  รักษาการตาม

ระเบียบนี้  มีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์และก าหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 

ข้อ 5. ในระเบียบนี้ 
“เทศบาลต าบล” หมายความว่า เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
“ประกาศกองทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง      

หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักหลักประกันสุขภาพ   
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล           
ต าบลบ้านโพธิ์ 



“คณะอนุกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ง          
เพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย  หรือตามที่ประกาศกองทุนก าหนด 

“คณะท างาน” หมายความว่า คณะท างานที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งเพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย  หรือตามที่ประกาศกองทุนก าหนด 

“ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า สาธารณสุขอ าเภอ  หัวหน้าหน่วยบริการประจ า         
ที่จัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่  และท้องถิ่น  อ าเภอ 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 

 

หมวด 1 
การบริหารทั่วไป 

  ข้อ 6  การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน และบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
  กรณีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มี
การแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ประกาศกองทุนหรือก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม ให้ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดแย้ง 
  ข้อ 7  การด าเนินงานทางด้านธุรการระบบงานสารบรรณ รูปแบบเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ        
ให้เป็นไปตามท่ีเทศบาลต าบลก าหนด ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับประกาศกองทุน 
 

หมวด 2 
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ 

  ข้อ 8  ให้คณะกรรมการกองทุน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ดังนี้ 
   8.1   ค่ าตอบแทนในการประชุมส าหรับคณะกรรมการกองทุน  หรือที่ ปรึ กษา 
คณะกรรมการกองทุน ครั้งละ 400 บาท ต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 800 บาท 
   8.2  ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับคณะอนุกรรมการ ครั้งละ 300 บาท ต่อคน    
เดือนหนึ่งไม่เกิน 600 บาท 
   8.3  ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับคณะท างาน ครั้งละ 200 บาท ต่อคน เดือนหนึ่ง
ไม่เกิน 400 บาท 
  ข้อ 9  ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กองทุน 
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้ เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ เท่ ากับคณะกรรมการกองทุน หรือ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10  ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกองทุน  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างาน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เท่ากับ คณะกรรมการ
กองทุน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน แล้วแต่กรณี 



  ข้อ  11  คณะกรรมการกองทุน มีอ านาจปรับอัตราค่าตอบแทนในการประชุมระหว่างปีงบประมาณ 
ทั้งนี้ตามมติที่คณะกรรมการกองทุนก าหนดแต่ละปีงบประมาณได้ 
  ข้อ 12  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการกองทุน ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
กองทุน อนุกรรมการ คณะท างาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของประธานกรรมการกองทุน 
  ข้อ 13  ค่าใช้จ่ายในการประชุม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบ
นี้ ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
  ข้อ 14  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ หรือพัฒนากองทุนต้องไม่เกินอัตรา  
ร้อยละของเงินรายรับของกองทุนตามท่ีประกาศกองทุนก าหนด 
  ข้อ 15  ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ หรือเบิกจ่ายไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นรายจ่ายที่จ่ายได้ตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่    28    มกราคม   2562 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

   (ลงชื่อ) ......................................................................................  
         (นายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ)์ 
          ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 


