
ข้อบังคับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 
เร่ือง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

************* 
  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ส าหรับ
ด าเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล  เพื่อการจัดระบบ
หลักประกันสุขภาพ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ
และการด ารงชีวิตของประชาชนภายในต าบลโอโล  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลโอโล  จึงออกข้อบังคับดังนี้ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  ข้อ 1.  ข้อ บังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับกองทุนบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลโอโล เร่ือง งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” 
  ข้อ 2.  ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 

ข้อ 3.  ให้ตั้งงบประมาณเพื่อการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโอโล เป็นเงินจ านวนรวมทั้งสิ้น         614,259.00  บาท        โดยจ าแนกรายจ่ายตามลักษณะการ
ด าเนินงานและบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 
  1. ด้านที่  1  เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือ
สถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต เพื่อให้
กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอาย ุกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่
อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น   งบประมาณตั้งไว้
จ านวนทั้งสิ้น       100,000.00   บาท    (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ดังนั้น คิดค่าใช้จ่ายด้านนี้เป็นเงินร้อยละ 16.28  
  2. ด้านที่  2   เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ได้
ด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคให้แก่สมาชิก
หรือประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ใน
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและ
บ ารุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการสนับสนุนนั้น ๆ งบประมาณตั้งไว้
จ านวนทั้งสิ้น       291,000.00      .- บาท (สองแสนเก้าหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) ดังนั้น คิดค่าใช้จ่ายด้านน้ีเป็น
เงินร้อยละ  47.37 
  3. ด้านที่  3  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคน
พิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการใน



ชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น   งบประมาณตั้งไว้จ านวนทั้งสิ้น        144,000.00   บาท  
(หน่ึงแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ดังนั้น คิดค่าใช้จ่ายด้านนี้เป็นเงินร้อยละ  23.44 
 
  4. ด้านที่  4  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้นและในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงครุภัณฑ์นั้น
จะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยอนุโลมและครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบ ารุงรักษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ๆ  งบประมาณตั้งไว้จ านวนทั้งสิ้น      76,259.00   บาท  (เจ็ดหมื่นหกพันสองห้าสิบเก้าบาทถ้วน)  
ดังนั้น คิดค่าใช้จ่ายด้านนี้เป็นเงินร้อยละ  12.41 
  5. ด้านที่  5  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตาม
ความจ าเป็นเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้  งบประมาณตั้งไว้จ านวนทั้งสิ้น    3,000.00 บาท  (สามพัน
บาทถ้วน)  ดังนั้น คิดค่าใช้จ่ายด้านนี้เป็นเงินร้อยละ  0.49 
  ข้อ 4.  ให้ประธานคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล  
มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ หากมีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ท าใน
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ การโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการตั้งใหม่ การโอนลด-
การโอนเพิ่ม เงินงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ต้องน าเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล   เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบด้วยทุกคร้ัง  
  ข้อ 5.  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลโอโล  และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบังคับนี้   โดยให้มีอ านาจ
เบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร  ดังนี้  
   5.1  ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คนใดคนหน่ึง ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น คนใดคนหน่ึงที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย
ไว้จ านวน 2 คน รวมเป็นผู้ลงนาม 2 คน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน  
   5.2  ประธานคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบลโอโล  มีอ านาจใช้จ่ายงบประมาณ ได้ 20,000 บาท 1 เดือน โดยไม่ต้องขอมติจากคณะกรรมการ
กองทุน  แต่ต้องชี้แจงรายละเอียดการใช้งบประมาณให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบในการประชุมคร้ัง
ต่อไป 



   5.3  การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลโอโล  มากกว่า 20,000  บาท  ต้องน าเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลโอโล เพื่อพิจารณาอนุมัติด้วยทุกคร้ัง  

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2559  เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ วันที่  27 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 
 
     (ลงชื่อ)    สุภาพ  ระวิพันธ์ 
      (นายสุภาพ  ระวิพันธ์)   
                      ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 
 
 
 
 
 


