
ระเบียบกองทุนหลกัประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว 
ว่าด้วย การบริหารจัดการ และแนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชี

เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่หรือท้องถิ่น  
ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เพ่ือให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
พ้ืนที่หรือท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว เป็นไปด้วยความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น  จึงขอยกเลิกประกาศระเบียบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหวาย
เหนียว  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และใช้ระเบียบฉบับนี้แทน 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๑ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
การก าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว  จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗    เมื่อวันที่ ๒๐  
สิงหาคม  ๒๕๕๗  ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

    หมวด ๑  บททั่วไป 

     ส่วนที่ ๑  ชื่อ ที่ตั้ง บทนิยาม                                                  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
หวายเหนียว ว่าด้วยการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว  
ลงวันที่   ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๔  ส านักงานกองทุน  ตั้งอยู่ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว เลขที่ ๘๙  

หมู่ที่  ๗  ต าบลหวายเหนียว  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  

ข้อ ๕ ให้นายก อบต.หวายเหนียว รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาดการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้  

ข้อ ๖  ในระเบียบนี้ 

 “อบต.”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว  

“นายกอบต.” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว 

  “กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว  



 ๒ 

  “กองทุนหลักประกันสุขภาพ”  หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลหวายเหนียว เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต 

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า  คณะกรรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหวายเหนียว  

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ 
กลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการ
บริหารจัดการกองทุน 

“คณะท างาน” หมายความว่า คณะบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งเพ่ือช่วยเหลือการ
ด าเนินงานของกองทุน 

 “การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗  

 “สถานบริการ”  หมายความว่า   สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชนและ ของสภากาชาด
ไทย  หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนที่ 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนดเพ่ิมเติม 

  “หน่วยบริการ” หมายความว่า  สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  “หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า  หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้
เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

  “หน่วยงานอ่ืน” หมายความว่า  หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่อาจ
ด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพหรือการปูองกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึ กษา วัด  
เป็นต้น 

  “หน่วยงาน”  หมายความว่า  หน่วยบริการ  สถานบริการ  หน่วยงานสาธารณสุขและ 
หน่วยงานอื่นตามระเบียบนี้  

  “กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายความว่า  องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน      หรือภาคเอกชน ที่มี
การรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกัน
ด าเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก าไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 
   

 



 ๓ 

“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้หน่วยงาน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการที่ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการกองทุน ภายใต้ระเบียบของกองทุน 

“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้กับกลุ่มหรือองค์กรประชาชนยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ภายใต้ระเบียบของกองทุน 

“ทรัพย์สิน” หมายความว่า  สังหาริมทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวรและมี
อายุการใช้งานนานเกิน ๑ ปีขึ้นไป 
 

                                            ส่วนที่ ๒  วัตถุประสงค์ของกองทุน 

   ข้อ ๗  กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
                     (๑) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุข เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และ
กลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในพื้นท่ี สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
                     (๒) สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนด าเนินกิจกรรมเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคให้กับสมาชิกหรือประชาชนในพื้นท่ี 

                                   หมวด ๒ การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 

ข้อ ๘  ให้อบต.เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ ๗ ภายใต้
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 

ข้อ ๙  ในการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนตามข้อ ๘  ให้อบต.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  

                                   หมวด ๓  การใช้จ่ายเงินกองทุน 

  ข้อ ๑๐  เงินกองทุน ให้ใช้จ่ายเพ่ือ     
(๑)เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการหรือสถานบริการอ่ืน  

รวมทั้งสถานบริการทางเลือก  โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรค  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตใน ๕ กลุ่มเปูาหมาย 
   (๒)เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในพื้นท่ีได้ด าเนินงานตามแผนงาน 
หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนที่และกรณีมี
ความจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ใช้วงเงินไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาทต่อโครงการ 
   (๓)เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ของศูนย์เล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ 
 



 ๔ 

ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและพิการในชุมชน  ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
ก าหนดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนในแต่ละปีงบประมาณนั้น 

(๔)เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในรอบปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย 
   (๕)กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่  ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่าย
เงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น  
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ได้ 
 

ทั้งนี้  ภายใต้โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  

         หมวด ๔  คณะกรรมการกองทุนและท่ีปรึกษากองทุน 

                        ส่วนที่ ๑  องค์ประกอบ การคัดเลือก และการด ารงต าแหน่ง 

ข้อ ๑๑  คณะกรรมการกองทุน  ประกอบด้วย 

(ก) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะการักษ ์   เป็นที่ปรึกษา 
(ข) สาธารณสุขอ าเภอท่ามะกา    เป็นที่ปรึกษา 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่  จ านวน ๒ คน   เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว เป็นกรรมการ 

ที่สภามอบหมาย จ านวน ๒ คน 
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่                เป็นกรรมการ  

ที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน 
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   เป็นกรรมการ 

ในพ้ืนที่ที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน 
(๖) ผู้แทนชุมชน ที่ชุมชนคัดเลือกกันเอง   เป็นกรรมการ 

จ านวน ๕ คน 
(๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  เป็นกรรมการ 

ประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพ้ืนที่ จ านวน ๑ คน (ถ้ามี) 
(๘) ปลัดอบต.หวายเหนียว    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๙) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่นายกมอบหมาย 

 

 



 ๕ 

ข้อ ๑๒ การคัดเลือกกรรมการตามข้อ ๑๑  กรณี (๔) (๕) และ (๖)  ให้อบต.จัดประชุมเพ่ือให้บุคคล
ในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ส่วนกรณี (๒) ให้กรรมการตาม 
(๑) และ (๓)-(๙)  ประชุมคัดเลือก จ านวน ๒ คนจากผู้ทรงคุณวุฒิ     ในพ้ืนที่ โดยให้คนที่ ๑ เป็นรองประธานคนที่
หนึ่งและอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานคนที่ ๒ ให้อบต.แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมบันทึกรายงาน
การประชุมคัดเลือก ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน 

ข้อ ๑๓ ให้กรรมการที่มาจากการคัดเลือกมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี 
  เมื่อกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในต าแหน่งครบวาระ ๔ ปีแล้ว ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการที่ครบวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่   
  ในกรณีกรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการคัดเลือกกรรมการประเภท
เดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของ กรรมการที่ตนแทน 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ ๑๑ (๑) มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการ ท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ตามล าดับ แต่กรณีที่ไม่มีหรือพ้นจากต าแหน่งให้ปลัดอบต.ตามข้อ ๑๑ (๘) ปฏิบัติหน้าที่
เป็นประธานกรรมการแทน 
  ข้อ ๑๔ กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ ๑๑ (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) นอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่อ่ืน 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้ 

กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

        ส่วนที่ ๒  การประชุม 

ข้อ ๑๕ ให้อบต.จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนตามความจ าเป็นและเหมาะสม   ปีหนึ่งต้องไม่
น้อยกว่า ๓ ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งต้องด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) มีกรรมการมาประชุมไม่กว่าน้อยก่ึงหนึ่ง  
(๒) จัดให้มีระเบียบวาระการประชุม   
(๓) จัดท ารายงานการประชุม โดยกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ลงนามและรับผิดชอบความ

ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนของรายงาน 
(๔) รายงานบัญชีรับจ่ายและสถานการณ์การเงินของกองทุนให้ที่ประชุมทราบ                       

 

 



 ๖ 

ส่วนที่ ๓  อ านาจหน้าที่ 

  ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมอี านาจหน้าที่ 
  (๑) พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงาน หรือโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุน   

กรณีกรรมการผู้ใดเป็นผู้เสนอโครงการให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุมแต่ไม่ มีสิทธิออกเสียงอนุมัติ
โครงการนั้น 
  (๒) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  
  (๓) ควบคุมและก ากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดท าบัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุน  
  (๔) ก ากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่ม หรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๑๐ ให้เป็นไปตาม
โครงการ ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  
  (๕) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายต่างๆ ในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน 
ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  (๖) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและแผนด าเนินงานที่ เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขของ
กลุ่มเปูาหมาย หน่วยบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเทศบาล 
  (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ
ของกองทุนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ส านักงานสาขาจังหวัด ส านักงานเขต ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ได้รับค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 
  กรณี (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

                                      หมวด ๕  เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

                         ส่วนที่ ๑  ที่มาของเงิน 

ข้อ ๑๗  เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  มาจาก     
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริม

สุขภาพและการปูองกันโรค ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
(๒) เงินสมทบจากงบประมาณของอบต. ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของเงินที่ได้รับจัดสรรตาม 

(๑) ทั้งนี้ การสมทบให้ด าเนินการเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ  
(๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอ่ืน  
 



 ๗ 

(๔) รายได้อ่ืนๆ ที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ                                   

   ส่วนที่ ๒  การรับเงิน 

ข้อ ๑๘  บรรดาเงินรายรับของกองทุน ให้น าส่งเข้าบัญชีของกองทุนที่เปิดไว้ตามข้อ ๒๑  

ข้อ ๑๙  การรับเงินเข้ากองทุน ให้รับเป็นเงินสด หรือเช็ค และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของ
กองทุน ให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินโดยการโอนผ่านทางธนาคาร ตามข้อ ๑๗ (๑) ให้ใช้หนังสือตอบรับ
การได้รับเงินเป็นหลักฐานการรับเงินแทนใบเสร็จรับเงิน  

ข้อ ๒๐  เงินสดที่กองทุนได้รับไว้  ให้น าฝากเข้าบัญชีของกองทุนภายในวันที่ได้รับเงิน หากไม่
สามารถด าเนินการได้ทัน ให้พนักงานอบต.ที่นายกอบต.มอบหมาย เก็บเงินสดดังกล่าวไว้ในซอง ระบุเงินกองทุน 
จ านวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และน าฝากไว้ในตู้นิรภัยของอบต.แล้วน าฝากเข้าบัญชีในวันถัดไป  

  ส่วนที่ ๓  การเก็บรักษาเงิน     

ข้อ ๒๑  ให้คณะกรรมการกองทุนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าเรือพระแท่น ประเภทบัญชีเงินฝาก “ออมทรัพย์”  ชื่อบัญชี  “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพอบต.หวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” 

ข้อ ๒๒  การเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการกองทุน มอบหมายให้ประธาน
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และกรรมการอ่ืนอีก ๒ คน เป็นผู้มีอ านาจลงนามร่วมกันในการเปิดบัญชีและสั่ง
จ่ายเงินจากบัญชี  โดยเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินจากบัญชี ให้ลงนาม ๒ ใน ๔ คน โดยต้องมีประธานกรรมการ หรือ
กรรมการและเลขานุการ ร่วมลงนามในการสั่งจ่ายเงินทุกครั้ง 

ทั้งนี้ ให้บัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ตามระเบียบที่ยกเลิก เป็นบัญชีเงินฝากตามระเบียบนี้ 

                                 ส่วนที่ ๔  การสั่งจ่ายเงิน 

ข้อ ๒๓  ให้นายกอบต.สั่งจ่ายเงินกองทุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๐ ภายใต้โครงการที่
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  

ข้อ ๒๔  วิธีการจ่ายเงินกองทุน  ให้จ่ายได้ดังนี้ 
(๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม     
(๒) จ่ายทางธนาคาร  
(๓) จ่ายเป็นเงินสด  กรณีนีใ้ห้จ่ายไดเ้ฉพาะที่จ าเป็นและวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท      

ข้อ ๒๕  การจ่ายเงินตามข้อ ๒๔ ให้จ่ายในนามของผู้มีสิทธิรับเงิน 
(๑) กรณีเป็นหน่วยงาน  ให้หัวหน้าของหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินด้วย

ตนเองได้ให้มอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน  
  (๒) กรณีเป็นกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  ให้หัวหน้ากลุ่มหรือองค์กรประชาชนและผู้รับผิดชอบ
โครงการชุดเบิกจ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นผู้รับเงิน 



 ๘ 

                     

 ข้อ ๒๖  การจ่ายเงินกองทุนต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน 
หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน  เพื่อเก็บไว้ให้ตรวจสอบ                    

     หมวด ๖ การบันทึกบัญชีและการรายงานการเงิน      

ข้อ ๒๗  การบันทึกบัญชี  
(๑) ให้บันทึกตามระบบบัญชีของอบต.ที่ถือปฏิบัติ  แต่ให้แยกระบบบัญชีออกจากระบบบัญชีปกติ

อีกชุดหนึ่งต่างหาก    
(๒) รอบระยะเวลาบัญชี  ให้ถือตามปีงบประมาณ  การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันที่ได้รับเงินจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือได้รับเงินจากอบต. 

ข้อ ๒๘  ให้อบต.มอบหมายให้คณะท างาน  
(๑) บันทึกบัญชีตามข้อ ๒๗     
(๒) จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินคงเหลือประจ าเดือนรายไตรมาสและสรุปผลการด าเนินงาน

ประจ าป ีด้วยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ หรือระบบอ่ืน   
(๓) จัดส่งข้อมูลตาม (๒) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้วให้ส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตทุกไตรมาส โดยจัดส่งภายใน ๓๐ วันนับจากสิ้นไตรมาสตามรูปแบบที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีทุกสิ้นปีงบประมาณภายในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปีให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต  

                                   หมวด ๗ การสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ   

ส่วนที่ ๑  ขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการสนับสนุน 

ข้อ ๒๙  หน่วยงาน หรือกลุ่ม หรือองค์กรประชาชนใด ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุข หรือด าเนินกิจกรรม     ด้านสาธารณสุขที่อยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์ของกองทุน ให้หัวหน้าของหน่วยงาน หรือของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนนั้น เสนอขอรับการสนับสนุนได้
ในรูปแบบของโครงการตาม และน าส่งต่ออบต.  

ข้อ ๓๐ หลังจากอบต.ได้รับโครงการตามข้อ ๒๙ แล้วให้คณะท างานด าเนินการดังนี้ 
(๑) สรุปรายละเอียดโครงการ  
(๒) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน เพ่ือพิจารณาโครงการ  
(๓) กรณีคณะกรรมการกองทุน พิจารณาแล้วมีมติ 

(๓.๑) ไม่อนุมัติ  ให้แจ้งผู้ขอรับการสนับสนุนทราบพร้อมด้วยเหตุผลหากเป็นโครงการที่
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ให้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและน าส่งเข้ามาใหม่    ตามเงื่อนเวลาที่ก าหนด 

        

(๓.๒) อนุมัติ   กรณีโครงการใดที่ประชุมมีมติให้ปรับเพ่ิมหรือลดรายการหรือค่าใช้จ่าย ให้
เป็นไปตามมติที่ประชุมนั้น โดยระบุค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความจ าเป็น    



 ๙ 

ส่วนที่ ๒  วิธีการสนับสนุนเงินกองทุน 

ข้อ ๓๑ การสนับสนุนเงินกองทุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุน ก่อนจ่ายให้ด าเนินการดังนี้ 

 (๑) ถ้าจ านวนเงินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาทให้เปิดบัญชีเงินฝากที่เป็นการ
เฉพาะแยกออกจากบัญชีทั่วไปหรือใช้บัญชีทั่วไปของหน่วยงานหรือองค์กร  

ข้อ ๓๒ ในการเบิกจ่ายเงินกองทุน เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ ให้มี
หลักฐานประกอบด้วย  

(๑) แบบเสนอโครงการ  
(๒) แบบสรุปรายละเอียดโครงการ  
(๓) ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๓๑ (๑) เพ่ือเป็นหลักฐานในการสั่งจ่ายเช็คเข้าบัญชี  
(๔) แบบใบเบิกเงินกรณีสนับสนุนในลักษณะเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานหรือ  
(๕) แบบใบยืมเงินและสัญญายืมเงินกรณีสนับสนุนในลักษณะเงินยืมให้กับกลุ่มหรือองค์กร

ประชาชน 

ข้อ ๓๓ ให้หัวหน้าของหน่วยงาน รับผิดชอบในการเบิกเงินตามข้อ ๓๒ (๔) และให้หัวหน้ากลุ่มหรือ
องค์กรประชาชน รับผิดชอบในการยืมเงินและท าสัญญายืมเงินตามข้อ ๓๒ (๕)  

ข้อ ๓๔ ในการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากตามข้อ ๓๑ (๑) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ เฉพาะกรณีหน่วยงาน ให้หัวหน้าของหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติตามรายการและค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุนและให้เก็บหลักฐานการอนุมัติไว้เพ่ือการตรวจสอบ  

ข้อ ๓๕ ภายใน ๓๐ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรประชาชน 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและน าส่งต่ออบต.  

 

หมวด ๘  การจัดซื้อจัดจ้าง  

 ข้อ ๓๖  ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการดังนี้ 

(๑) ชุดจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อ ๒๙ วรรคสอง (ก)  
  (๑.๑) กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ให้กระท าโดยวิธีตกลง

ราคาโดยอนุโลม โดยใช้ใบสืบ-เสนอราคาและสั่งซื้อ-สั่งจ้าง  กรณีที่ผู้ขายเป็นนิติบุคคล และมีการติดปูายแสดงราคา
สินค้ารวมทั้งออกใบเสร็จด้วยเครื่องเก็บเงิน  ไม่ต้องให้ผู้ขายลงนามเป็นผู้เสนอราคาก็ได้  

  (๑.๒) กรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของ
หน่วยงานโดยอนโุลม 

   
 



 ๑๐ 

(๑.๓) ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
-ในราคาที่เหมาะสม โดยถือราคากลางของทางราชการ เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็น

ให้ใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง   
-ที่มีคุณภาพ โดยซื้อพัสดุที่มีคุณภาพดีและมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้

งานมากที่สุด หรือเป็นพัสดุทีม่ีการรับประกัน  
-ให้ถูกกฎมาย โดยมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดที่ถูกต้อง และมี

เอกสารประกอบได้แก่ ใบส่งของหรือหนังสือส่งมอบงานจ้าง กรณีวงเงินที่ซื้อหรือจ้างเกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท
ถ้วน) ให้มีส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขายหรือผู้รับจ้างแนบด้วย  

(๑.๔) เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง ให้แจ้งผู้รับผิดชอบทราบ    
(๒) ชุดตรวจรับ  หลังรับแจ้งตามข้อ (๑.๔) 

(๒.๑) ให้ตรวจสอบพัสดุที่ซื้อหรือจ้างจากใบสืบ-เสนอราคา และ สั่งซื้อ-สั่งจ้าง และจากใบ
ส่งของหรือหนังสือส่งมอบงานจ้างภายใน ๓ วันท าการนับแต่รับแจ้ง หากพบว่าถูกต้องครบถ้วน ให้ตรวจรับพัสดุหรือ
งานจ้างพร้อมลงนามก ากับในใบส่งของหรือหลักฐานการส่งมอบงานจ้างอย่างน้อย ๒ ใน ๓ คนว่าได้ท าการตรวจรับไว้
เป็นการถูกต้องแล้ว   
   (๒.๒) หลังตรวจรับ ให้แจ้งชุดเบิกจ่ายเงินทราบ 

(๓) ชุดเบิกจ่ายเงิน   หลังรับแจ้งตามข้อ (๒.๒) แล้วให้เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อพัสดุหรือค่าจ้างตาม
จ านวนที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือหลักฐานการจ่ายเงินอ่ืนๆ ให้กับผู้ขายหรือ ผู้รับจ้างภายใน ๓ วันท า
การนับแต่รับแจ้งและลงนามก ากับในหลักฐานดังกล่าวอย่างน้อย ๒ ใน ๓ คนว่าได้ท าการจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้
รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  

เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑.๒) ก าหนดเวลาการตรวจรับ การจ่ายเงินหรืออ่ืนๆให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศสอบราคา            

            หมวด ๙  ค่าตอบแทนผู้ด าเนินงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ข้อ ๓๗ ค่าตอบแทนผู้ด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน หากเป็นการ
ปฏิบัติงานที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าที่ก าหนดในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ภายใต้
หลักเกณฑ์และอัตราดังต่อไปนี้ 

(๑)  กรณีผู้ด าเนินงานเป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข ให้เบิกจ่ายได้
เฉพาะโครงการจัดบริการสาธารณสุขที่เชิงรุกลงในชุมชน และให้เบิกจ่ายได้ในช่วงนอกเวลาราชการเท่านั้นโดย 

-วันปกติ ให้เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน ๔ ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ ๕๐ บาท  
         -วันหยุดราชการหรือหยุดนักขัตฤกษ์  ให้เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน ๗ ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 

๖๐ บาท 
 
(๒) กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชนเป็นผู้ด าเนินงาน  หรือเข้าร่วมด าเนินงานกับ (๑) ให้เบิกจ่าย

ค่าตอบแทนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการได้ดังนี้  



 ๑๑ 

-กิจกรรมการให้บริการนวดแพทย์แผนไทยหรือนวดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามโครงการ
ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเรื้อรัง หรือดูแลผู้ปุวยหญิงหลังคลอดในชุมชน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตรา
ชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท วันละไม่เกิน ๑ ชั่วโมงและไม่เกิน ๓ วันต่อสัปดาห์/ผู้ปุวย ๑ คน ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

-กิจกรรมการส ารวจ ตรวจสอบ หรือรณรงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ตามโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เบิกจ่ายในช่วงนอกเวลา
ราชการได้ อัตราชั่วโมงละ ๓๐ บาท วันละไม่เกิน ๗ ชั่วโมง 

(๓) กรณีเป็นโครงการเกี่ยวกับการออกก าลังกาย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ ค่าตอบแทนวิทยากรหรือ
ผู้น าออกก าลังกาย ให้เบิกจ่ายได้ครั้งละ ๓๐๐ บาท สัปดาห์หนึ่งไม่เกิน ๓ ครั้ง โดยวิทยากรหรือผู้น าออกก าลังกาย
ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการน าออกก าลังกายที่ถูกต้อง 

(๔) กรณีโครงการใดที่กองทุนได้ประกาศก าหนดแบบเอกสาร หลักเกณฑ์และวิธีการไว้โดยเฉพาะ ผู้
ด าเนินงานตาม (๑) และ (๒) จะต้องถือปฏิบัติและให้ถือเป็นเงื่อนไขในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบนี้   

  ข้อ ๓๘ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม  จัดประชุม หรือจัดเวทีประชาคม จัด
รับฟังความคิดเห็น หรือจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

                       หมวด ๑๐ การบริหารหรือพัฒนากองทุนและการบังคับใช้ระเบียบ 

         ส่วนที่ ๑ การบริหารหรือพัฒนากองทุน 

  ข้อ ๓๙ ให้อบต.บริหารหรือพัฒนากองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เข้มแข็ง  มีระบบการ
ด าเนินงานที่สะดวก คล่องตัวและได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน
ให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ (๓) 

  ข้อ ๔๐ ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓๙  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้  
(๑) การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ใช้แนวทางตามข้อ ๓๖ (๑) โดยแบบการรายงานขออนุมัติซื้อจ้าง การ

สั่งซื้อสั่งจ้างและการตรวจรับพัสดุ ให้ใช้ตามแบบของอบต.โดยอนุโลม   
(๒) ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง  ให้เบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอัตรา ๓๕ บาทต่อมื้อต่อคน และค่าอาหารไม่เกิน ๗๐ บาทต่อมื้อต่อคน ส่วนค่าตอบแทน
การประชุมให้เบิกจ่ายในอัตราดังนี้  

(๒.๑) กรรมการกองทุนหรือท่ีปรึกษา  ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งจ่ายได้ไม่
เกิน ๒ ครั้ง  

(๒.๒) อนุกรรมการ  ไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งจ่ายได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
(๒.๓) คณะท างาน  ไม่เกินครั้งละ ๒๐๐ บาทต่อคน  เดือนหนึ่งจ่ายได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 

โดยจ านวนครั้งการเบิกจ่ายของ (๒.๒) และ (๒.๓) ให้เป็นไปตามจ านวนครั้งที่ (๒.๑) เบิกจา่ย 
 



 ๑๒ 

(๓) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคณะท างาน  ให้เบิกจ่ายได้ในกรณีจ าเป็น โดย
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อ ๓๗ (๑) ส่วนแบบในการเบิกให้ใช้ตามแบบของอบต.โดยอนุโลม  

(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางส าหรับกรรมการ ที่
ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะท างาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐรวมทั้งพนักงานจ้าง (ชั่วคราว) ของกองทุน 
ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นโครงการฝึกอบรม หรือการจัดประชุม ให้เป็นไปตามข้อ ๓๘ 

ส่วนที่ ๒ การบังคับใช้ระเบียบ 

  ข้อ ๔๑ เพ่ือให้การด าเนินงานกองทุน และการบังคับใช้ระเบียบของกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้อบต.ประชาสัมพันธ์ระเบียบกองทุนผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ทราบทั่วกัน 

  ข้อ ๔๒ เพ่ือปูองกันการฝุาฝืนระเบียบ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ อย่างน้อย ๓๐ วัน ให้อบต.ตรวจสอบ
โครงการที่กองทุนให้การสนับสนุน หากพบว่าโครงการใด 

(๑) หน่วยงานยังไม่รายงานผลการด าเนินงาน 
(๒) กลุ่มหรือองค์กรประชาชนยังไม่รายงานผลการด าเนินงานและส่งใช้เงินยืม 

ตามระเบียบกองทุนข้อ ๓๕ ให้ท าหนังสือแจ้งเตือนหัวหน้าหน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรประชาชนที่ได้รับการ
สนับสนุนนั้นด าเนินการตามระเบียบ (ครั้งที่ ๑) 

  ข้อ ๔๓ หลังสิ้นปีงบประมาณ และครบก าหนดระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงานและส่งใช้
เงินยืมตามระเบียบแล้ว แต่หน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรประชาชนตามข้อ ๔๒ (๑) และ (๒) ยังฝุาฝืน ให้ด าเนินการดังนี้   
                (๑) ท าหนังสือแจ้งเตือน (ครั้งที่ ๒) พร้อมกับก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการ  
 (๒) หากครบก าหนดระยะเวลาตาม (๑) แล้วยังไม่ด าเนินการให้ท าหนังสือแจ้งเตือน พร้อมกับก าหนด
ระยะเวลาให้ด าเนินการ (ครั้งที่ ๓ หรือครั้งสุดท้าย)  

ในการแจ้งเตือนตาม (๒) กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชนให้แจ้งมาตรการไปด้วยว่าหากครบก าหนด
แล้วยังไม่ด าเนินการ จะพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไปและเมื่อครบก าหนดระยะเวลาตาม (๒) แล้วยังไม่
ด าเนินการให้รวบรวมหลักฐานต่างๆ และขอความร่วมมือส่วนราชการของอบต.ที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 
  ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ก าหนดตาม (๑) และ (๒) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  

ข้อ ๔๔ หลังจากอบต.เบิกจ่ายเงินยืมแล้ว  หากพบว่ากลุ่มหรือองค์กรประชาชนใด  มีพฤติกรรมรับ
เงินยืมแล้วไม่ด าเนินโครงการ  หรือด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน หรือไม่ 

รายงานผลการด าเนินงานและส่งใช้เงินยืมตามระเบียบ  ให้อบต.ประสานธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ์
การเกษตร สาขาท่าเรือพระแท่น เพ่ือตรวจสอบหากพบว่ายังมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีที่รองรับเงินยืมตามโครงการ ให้
แจ้งธนาคารเพ่ือโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวคืนเข้าบัญชีของกองทุน ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญายืมเงิน  

  ข้อ ๔๕ กรณีหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรประชาชนใดที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนแล้ว มี
พฤติกรรมที่ฝุาฝืนระเบียบข้อ ๔๓ และข้อ ๔๔ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาโครงการครั้งต่อไปตามที่เห็นสมควร 



 ๑๓ 

อาจไม่อนุมัติหรืออนุมัติภายใต้เงื่อนไขให้อบต.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน หรือจ่ายเงินยืมได้ต่อเมื่อโครงการเดิมได้
ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบแล้ว 

 

หมวด ๑๑  ทรัพย์สินของกองทุน 
ข้อ ๔๖  ทรัพย์สินของกองทุน อาจได้มาจาก 
(๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง    

(ก) จากเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนตามข้อ ๑๐ (๓)   
(ข) จากเงินที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุน โดยระบุวัตถุประสงค์การบริจาคเพ่ือส าหรับให้จัดซื้อ

จัดจ้างทรัพย์สินให้กับกองทุน 
 

(๒) การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจากเงินของกองทุน 
(๓) บุคคลหนึ่งบุคคลใดจัดซื้อจัดจ้างแล้วอุทิศทรัพย์สินนั้นให้กับกองทุน 
(๔) การบริจาคของบุคคลที่หมดความจ าเป็นในการที่จะใช้ทรัพย์สินนั้นอีกต่อไป 
(๕) การรับโอนจากหน่วยบริการ สถานบริการ หรืออ่ืน ๆ   
ทรัพย์สินตาม (๔) (๕) ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าทรัพย์สินนั้นไม่สามารถใช้การได้ทันที หากจะใช้ต้อง

ซ่อมแซมก่อนและการด าเนินการดังกล่าวต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก กรณีนี้กองทุนฯจะรับทรัพย์สินนั้นไว้หรือไม่ ให้
ประธานเป็นผู้พิจารณาตามที่เห็นสมควร     

               
หมวดที่ ๑๒ 

การติดตามประเมินผล 
 ข้อ ๔๗ การบริหารจัดการกองทุนของคณะกรรมการ จะประสบความส าเร็จหรือสามารถเผยแพร่ผลงานต่อ
ประชาชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ต้องมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพต่อไป  ดังนี้ 
   (๑) ให้กองทุนฯประเมินตามแบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน เป็นการประเมินกระบวนการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการ ซึ่งจะช่วยตรวจสอบการด าเนินงานว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง และควรจะพัฒนา
งานด้านใดบ้าง  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้สามหมวด  คือ การบริหารจัดการกองทุน การมีส่วนร่วม และการ
สร้างนวัตกรรม 
    

(๒) ให้กองทุนฯประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาชน  ซึ่ง
การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินนี้ จุดประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการ ควรด าเนินการส ารวจอย่างน้อยปีละ๑ ครั้ง และน า
ข้อมูลการส ารวจมาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการสุขภาพโดยชุมชน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 
 



 ๑๔ 

หมวดที่ ๑๓ 
อ่ืนๆ 

ข้อ  ๔๘  การใดที่ไม่ได้ก าหนดในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่ ง
การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด เช่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 

 

      ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

                            
 
                

                                             (  นายนพดล  จ าปานิล  ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว 
                                                          ประธานคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพ 

     องค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว 
 
 
 
 
 


