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ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ จังหวัดขอนแก่น
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ได้จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการดาเนินงานคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ตาบลโนนธาตุ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นรักษาการให้
เป็นไปตาม ระเบียบนี้
ข้อ 4 ที่ตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ หมู่ท9ี่ ตาบลโนนธาตุ อาเภอหนองสองห้องจังหวัด
ขอนแก่น

หมวดที่ 1
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่น
ข้อ 5 เพื่อสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุข ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน
โรค ฟื้นฟูสภาพและให้การสนับสนุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ สาหรับประชาชนโดยเฉพาะ
ผู้ด้อยโอกาสในองค์การบริหารส่วนตาบล ได้เข้าถึงการบริการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ
มาตรฐาน
ข้อ 6 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย แม่และเด็ก , ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ, กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง
และผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ข้อ 7 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองและร่วมบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ข้อ 8 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพที่ดีขึ้น
ข้อ 9 เพื่อประสานและสนับสนุนการดาเนินการจัดการเสริมสร้างสุขภาพ ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรเอกชนและประชาชนภายในท้องถิ่น

หมวดที่ 2
สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.
ข้อ 10 สมาชิกกองทุน ฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีภูมิลาเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในตาบล
2. เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
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หมวดที่ 3
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
ข้อ 11 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประกอบด้วย
1. นายก อบต. เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ที่ผ่านมาคัดเลือกจากคณะกรรมการ จานวน 2 ท่าน เป็นรอง
ประธานกรรมการคนที่ 1 และ 2
3. สมาชิก อบต. ที่สภาฯ มอบหมาย จานวน 2 คน เป็นกรรมการ
4. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ (ตามจานวนหน่วยบริการ ) เป็นกรรมการ
5. ผู้แทน อสม. ที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน เป็นกรรมการ
6. ผู้แทนหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จานวน 5 คน เป็น
กรรมการ
7. ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระ
ในพื้นที่ จานวน 1 คน ( ถ้ามี ) เป็นกรรมการ
8. ปลัด อบต. หรือเจ้าหน้าที่ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
ข้อ 12 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. จัดทาข้อมูลและแผนดาเนินการที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงาน
บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. บริการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และจัดทาสรุปผล
การดาเนินงานหรืองบดุล เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อนาเสนอสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การ
บริหารส่วนตาบล ในเดือน ธันวาคมของทุกปี
4. รับผิดชอบการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทาบัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามรูปแบบที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
5. จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อดาเนินการตามความจาเป็น
ข้อ 13 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นที่มีวาระอยู่ในตาแหน่ง
คราวละ 2 ปี
เมื่อคณะกรรมการอยู่ในตาแหน่งครบวาระ 2 ปี แล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ให้
คณะกรรมการที่ครบวาระอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับ
หน้าที่

-3กรณีกรรมการตามข้อ 11 (2) – (5) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็น
กรรมการในตาแหน่งที่ว่างให้มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือ ของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ 14 นอกจากการพ้นตาแหน่งโดยวาระแล้ว กรรมการตามข้อ 11 (2) - (5) พ้นจากตาแหน่งใน
กรณีต่อไปนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความรับผิดที่ได้ประกันมาหรือ
ความผิดลหุโทษ
4.
5.
6.
7.

เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
เป็นบุคคลล้มละลาย
ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อ ( 2 ) - (5 )
โดยคาสั่งสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ 15 เมื่อคณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ หรือเหตุผลอื่น ๆ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดาเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ส่งรายชื่อให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกคาสั่ง
แต่งตั้งภายใน 15 วัน

หมวดที่ 4
ที่มาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ข้อ 16 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพมีที่มาดังนี้
1. เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้จัดสรรจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. เงินงบประมาณอุดหนุนสมทบตามสัดส่วนจากองค์การบริการส่วนตาบลโนนธาตุ
3. เงินบริจาคสมทบจากชุมชน / องค์กรชุมชน
4. รายได้ และทรัพย์สินที่เกิดจากกิจการกองทุน
ข้อ 17 การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปเพื่อการดาเนินงานและบริหารระบบหลักประกันสุขภาพใน 4
ลักษณะ
1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขในชุมชนท้องถิ่น
2. จัดซื้อบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกกองทุน
3. สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาคประชาชน
4. ใช้จ่ายในด้านการบริหารงานทั่วไปของกองทุน
ข้อ 18 การประชุมคณะกรรมการกองทุน ต้องมีคณะกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนคณะกรรมการที่มีอยู่

-4ข้อ 19 อานาจการอนุมัติงบประมาณกองทุน
1. กิจกรรม แผนงานโครงการที่ขอใช้งบจากกองทุน อนุมัติโดยมติของที่ประชุม
คณะกรรมการ
2. กิจกรรมเร่งด่วน ฉุกเฉิน เช่น ควบคุมโรคติดต่อ และไม่มีในแผนงานใช้งบกองทุนให้เป็น
อานาจของประธานคณะกรรมการสามารถอนุมัติได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท โดยต้องนาเข้าแจ้งคณะกรรมการ
ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้ความเห็นชอบ
ข้อ 20 การใดที่ไม่ได้กาหนดในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ทั้งนี้ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
ข้อ 21 ประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่...23... เดือน..มิถุนายน... พ.ศ. 2553

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตาบลโนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
๑. ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ที่ปรึกษา
๒. สาธารณสุขอาเภอหนองสองห้อง ที่ปรึกษา
๓. นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ
๔. นายสุพล ภิรมกิจ

รองประธานกรรมการ

๕. นายบุญชู อะโน

รองประธานกรรมการ

๖. นางทองใบ พิมพ์ทอง
๗ นางวิลัย พลีดี

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

๘. นายทวีศักดิ์ ชากรม

เป็นกรรมการ

๙. นางวนิดา นาเจริญ

กรรมการ

๑๐. นายไมล์ มูลเทพ

กรรมการ

๑๑. นางมะลิ พรมประเสริฐ

กรรมการ

๑๒. นายสังวาลย์ พลสงคราม

กรรมการ

๑๓. นางแก้ว แสงสารวัด

กรรมการ

๑๔. นายนิติธร สมสายฝน

เป็นกรรมการ

๑๕. นายสมจิตร เพ็ชรวิเศษ

กรรมการ

๑๖. นางกฤษณา คาเสมอ

กรรมการ

๑๗. นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์
๑๘. นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

