
 
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม 

 



 
 

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ว่าด้วย การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ2564 
……………………………… 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปุรงหลักเกณฑ์ การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงให้มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้นอาศัย
อ านาจตามความในข้อ 11 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงจึงมีมติในการประชุมครั้งท่ี ...1... /2564เมื่อวันที่ ...............................ให้ออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้  
 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 
ส่วนที่ 1 ชื่อ ที่ตั้ง บทนิยาม 

 ข้อ 1.ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 ว่าด้วยการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนพ.ศ. 2564 

ข้อ 2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3.ที่ตั้งกองทุน ตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองแวง 
อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
ข้อ 4.ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความ

 หรือวินิจฉัยชี้ขาดการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ข้อ 5. ในระเบียบนี้ 
“องค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
“นายกองค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
“กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล

 หนอแวง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  การรักษาพยาบาลระดับ
 ปฐมภูมิเชิงรุกท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต 

“ คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่าคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
 ส่วนต าบลหนองแวง 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนแต่งต้ังเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ
 การด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการบริหาร
 จัดการกองทุน 

/“คณะท างาน... 
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“คณะท างาน”หมายความว่าคณะบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนแต่งต้ังเพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานของ
 กองทุน 

 “การจัดบริการสาธารณสุข”หมายความว่าการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพปูองกันโรค การฟ้ืนฟู
 สมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามประกาศของ คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
 และปูองกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและส านักงานก าหนด 

“สถานบริการ” หมายความว่าสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย 
 หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆและสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนที่คณะกรรมการกองทุน
 หลักประกันสุขภาพก าหนดเพิ่มเติม 

“ หน่วยบริการ”หมายความว่าสถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
 แห่งชาติพ.ศ. 2545 

“หน่วยงานสาธารณสุข ”หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็น
 สถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่นส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมส่วน
 สาธารณสุข เป็นต้น 

“ หน่วยงานอื่น” หมายความว่าหน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรงแต่อาจด าเนิน
 กิจกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการปูองกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด 
 เป็นต้น 

“ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชนที่มีการรวมตัว
 กันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการรวมตัว
 กันด าเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลก าไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 

“ ทรัพย์สิน” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่มีลักษณะถาวรและมีอายุการใช้
 งานนานเกิน 1 ปีขึ้นไป 

 

     ส่วนท่ี 2 วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 

ข้อ 6.กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงาน

 สาธารณสุขเพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และ
 กลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในพื้นท่ี สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

(2) สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นด าเนินกิจกรรมเพื่อการสร้าง
 เสริมสุขภาพ การปูองกันโรคให้กับสมาชิกหรือประชาชนในพื้นท่ี 

 

หมวด 2  การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 
ข้อ 7.ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม

 วัตถุประสงค์ข้อ 6 ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ข้อ 8.ในการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ตามข้อ 7.ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงส่งเสริม

 กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  
 

หมวด 3 การใช้จ่ายเงินกองทุน 
ข้อ 9.เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ

หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติดังนี้  
/(1) เพ่ือสนับสนุน... 
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(1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพการปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในพื้นท่ี สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(2) เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพ้ืนที่ได้ด าเนินงานตามแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพ การปูองกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นท่ี และในกรณีที่มี
ความจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ให้สนับสนุนได้ใน
วงเงินไม่เกิน 5,000บาทต่อโครงการ และเม่ือจัดซื้อแล้วให้อยู่ในความดูแลและบ ารุงรักษาของผู้ได้รับการสนับสนุน
นั้นๆไม่น้อยกว่าร้อยละ  40เปอร์เซ็นต์ 

(3) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ 
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแล

เด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด เป็นเงิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น 

(4) เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ไม่เกินร้อยละ15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณ กรณีท่ีจ าเป็นต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการด าเนินงาน ครุภัณฑ์นั้นต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาท/หน่วย โดยการจัดซื้อจัด
จ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและ
บ ารุงรักษาของ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  

(5) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อ
สถานการณ์ได้ 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการกองทุนและท่ีปรึกษากองทุน 
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบ การคัดเลือก และการด ารงต าแหน่ง 

 

ข้อ 10.คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
 ประกอบด้วย 
(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง    เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ จ านวน 2 คน     เป็นรองประธานกรรมการ 
(3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภามอบหมายจ านวน 2 คน เป็นกรรมการ   
(4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่     เป็นกรรมการ 
(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพื้นท่ี    เป็นกรรมการ 
(6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน    เป็นกรรมการ 

หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกิน 5 คน 
(7) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน   เป็นกรรมการ 

หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพ้ืนที่จ านวน 1 คน (ถ้ามี) 
/8 ปลัดอบต. 
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(8) ปลัดอบต.หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ประธานกองทุนฯมอบหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เป็นกรรมการและหรือส่วน
สาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออ่ืนของ อบต.    ผู้ช่วยเลขานุการ 
หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่นายก อบต. มอบหมาย 

(9) สาธารณสุขอ าเภอและผู้อ านวยการโรงพยาบาลในพ้ืนที่  เป็นที่ปรึกษา    
        คณะกรรมการกองทุน 
 

ข้อ 11.ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคัดเลือก มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
 เมื่อกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในต าแหน่งครบวาระ 4 ปีแล้ว ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่  
 ให้กรรมการที่ ครบวาระนั้น อยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 
  ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการด าเนินการ คัดเลือก
 กรรมการประเภทเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลือ 
 ของกรรมการซึ่งตนแทน 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง ( 1) มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
 กรรมการท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ตามล าดับ แต่กรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง 
 (1)  ไม่มีหรือพ้นจากต าแหน่ง ให้ปลัดอบต.ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกอบต.ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธาน
 กรรมการแทน  

ข้อ 12. กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ  10 วรรคหนึ่ง ( 2)(4)(5)(6) และ ( 7) นอกจากการพ้น
 จากต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่อ่ืน 
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
 

ส่วนที่ 2 การประชุม 
 

ข้อ 13ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
 ปีหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งต้องด าเนินการ ดังนี้ 

(1)มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(2)จัดให้มีระเบียบวาระการประชุม 
(3)จัดท ารายงานการประชุม  
(4)รายงานบัญชีรับจ่ายและสถานการณ์การเงินของกองทุนให้ที่ประชุมทราบ 
 

 
/ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ 
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ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ 
 

ข้อ 14คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1)พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรมให้ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนกรณีกรรมการ

 ผู้ใดเป็นผู้เสนอโครงการให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติโครงการ
 หรือกิจกรรมนั้นๆ 

(2)ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนของ  
 อนุกรรมการหรือคณะท างานหรือผู้ด าเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการหลักประกันสุขภาพ
 แห่งชาติก าหนด 

(3)ควบคุมและก ากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดท าบัญชีเงินหรือทรัพย์สินใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพก าหนด 
(4)ก ากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่ม หรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ9 ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ
ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  

 (5)สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายต่างๆ ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งท่ีบ้านใน
 ชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

(6)ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและแผนด าเนินงานที่เก่ียวกับปัญหาสาธารณสุขของกลุ่มเปูาหมาย 
หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง และอบต. 
(7)พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรุปผลการด าเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของ  

 กองทุนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8และส านักงานตรวจเงิน
 แผ่นดิน ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(8)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ได้รับค่าตอบแทนและ  
 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน  

 กรณี (2) (3) และ (4) ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
 สุขภาพ แห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์หรือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
 และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 
 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชีและ
 รายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 

หมวด 5 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ส่วนที่ 1 ที่มาของเงิน 

 

ข้อ 15เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบด้วย 
(1)เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริม 

 สุขภาพและการปูองกันโรคตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนดและส าหรับ
 ปีงบประมาณ 2563 ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 45 บาท ต่อประชาชนในพื้นท่ีหนึ่งคน 

(2) เงินสมทบจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ของเงินที่ 
 ได้รับจัดสรรตาม (1) ทั้งนี้ การสมทบให้ด าเนินการเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ 

(3)เงินสมทบจากบุคคล องค์กร ชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น 
(4)รายได้อ่ืนๆ ที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

/ส่วนที่ 2 การรับเงิน 



-6- 
 

ส่วนที่ 2 การรับเงิน 
 

ข้อ 16บรรดาเงินรายรับของกองทุน ให้น าส่งเข้าบัญชีของกองทุน ชื่อบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพใน
 ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  หมายเลขบัญชี 011382533559 

ข้อ 17การรับเงินเข้ากองทุน ให้รับเป็นเงินสด หรือเช็ค และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุน 
 ให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินโดยการโอนผ่านทางธนาคาร ตามข้อ 15 (1) ให้ใช้หลักฐาน
 การโอนเงินผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ 

ข้อ 18เงินสดที่กองทุนได้รับไว้ ให้น าฝากเข้าบัญชีของกองทุนภายในวันที่ได้รับเงิน หากไม่สามารถ
 ด าเนินการได้ทัน ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย เก็บ
 เงินสดดังกล่าวไว้ในซองระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อ
 ผู้รับผิดชอบ และ น าฝากไว้ในตู้นิรภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้วน าฝากเข้าบัญชีในวันท าการ
 ถัดไป 

ข้อ 19การสมทบเงินจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้ด าเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ กรณีมี
 ความจ าเป็นให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายเงินสนับสนุน 

   

ส่วนที่ 3 การเก็บรักษาเงิน 
 

ข้อ 20 ให้คณะกรรมการกองทุนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 ประเภทบัญชีเงินฝาก “ออมทรัพย์” ชื่อบัญชี “กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  หรือพ้ืนที่
 ชื่อบัญชี “ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่” หมายเลขบัญชี011382533559 
 

ส่วนที่ 4 การสั่งจ่ายเงิน 
 

ข้อ 21.ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ่ายเงินกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 9 ภายใต้โครงการที่
 คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 

ข้อ 22.วิธีการจ่ายเงินกองทุน ให้จ่ายได้ดังนี้ 
(1)จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม 
(2)จ่ายทางธนาคาร 
(3)จ่ายเป็นเงินสด กรณีนี้ให้จ่ายได้เฉพาะที่จ าเป็นและวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 
ข้อ 23.ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับ

 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายไว้จ านวน 2 คน 
 รวมเป็นผู้ลงนาม 2 คน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแผนงาน โครงการ หรือ
 กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน 

ข้อ 24.การจ่ายเงินตามข้อ 22ให้จ่ายในนามของผู้มีสิทธิรับเงิน 
(1)กรณีเป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นให้หัวหน้าของหน่วยงานนั้น

 เป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ให้มอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน  
(2)กรณีเป็นกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ไม่  

 น้อยกว่า 2 คนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน 
ข้อ 25. การจ่ายเงินกองทุน ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน 

 หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน เพ่ือเก็บไว้ให้ตรวจสอบ  
 

/หมวด 6 การบันทึก... 
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หมวด 6 การบันทึกบัญชีและการรายงานการเงิน 
   

ข้อ 26.การบันทึกบัญชี 
(1)ให้บันทึกตามระบบบัญชีของอบต.ที่ถือปฏิบัติ แต่ให้แยกระบบบัญชีออกจากระบบบัญชีปกติอีกชุดหนึ่ง

 ต่างหาก 
(2)รอบระยะเวลาบัญชี ถือตามปีงบประมาณ การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันที่ได้รับเงินจากกองทุน

 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือได้รับจากอบต. 
ข้อ 27.ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ

 ประจ าเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ หรือระบบอื่น และจัดส่งสรุปผลการด าเนินงาน รายงาน   
การรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน

 แล้วให้ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตทุกไตรมาส โดยจัดส่งภายใน 30 วันนับจากสิ้นไตร
 มาสตามรูปแบบที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด และสิ้นสุดปีงบประมาณให้ส านักงาน
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต ส าเนาส่งให้ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ
 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

หมวด 7 การก ากับดูแลให้หน่วยงานหรือกลุ่มองค์กร 
ที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในการเก็บรักษาและใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 

ส่วนที่ 1 ขั้นตอนหลักเกณฑ์ละวิธีการสนับสนุน 
 

ข้อ 28.หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข  และหน่วยงานอื่นของรัฐได้รับเงินจากกองทุน
 หลักประกันสุขภาพ ให้เก็บรักษาและใช้จ่ายเงินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการดังนี้  

(1) ถ้าจ านวนเงินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติเกินกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ให้เปิดบัญชีเงินฝาก
 เป็นการแยกเฉพาะออกจากบัญชีทั่วไป หรือบัญชีทั่วไปของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข  
 และหน่วยงานอื่นของรัฐในนามของหน่วยงานนั้นๆ 

(2) ให้หัวหน้าหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข  และหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้อนุมัติเบิก
 จ่ายเงินในบัญชีตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่ก าหนดไว้ในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ
 จากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดตามข้อ 31 

(3) กรณีท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กระท าโดยวิธีตกลงราคาโดย
 อนุโลม โดยถือราคากลางของทางราชการ เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นให้ใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่
 จัดซื้อจัดจ้าง  

(4) กรณีท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของ
 หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข  และหน่วยงานอื่นของรัฐโดยอนุโลม 

(5) หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข  และหน่วยงานอื่นของรัฐเก็บหลักฐานการจ่ายเงินจาก
 บัญชีไว้ เพื่อเป็นการตรวจสอบ 

(6) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการ
 อนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให้อบต. เก็บไว้เพ่ือการ
 ตรวจสอบ กรณีมีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักการประกันสุขภาพ  

 
 

/หมวด 8 การบริหาร 
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ข้อ 29 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน ได้รับเงินจากกองทุนหลักการประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเงินตามรายการ
 ค่าใช้จ่ายและอัตราที่ก าหนดไว้ ใน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน 
 แต่ส าหรับรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราและเงื่อนไขการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ค่าตอบแทน คณะท างานหรือบุคคลภายนอก ที่ด าเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับ
 อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในข้อ 31 

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในอัตราตามระเบียบขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม  และบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนตาม (1) ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงตาม (2) 

(3) การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการหรือ
 ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะจัดซื้อจัดจ้าง 

(4) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน และรายงานการใช้จ่ายเงินตาม
 แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้คณะกรรมการกองทุน
 รับทราบ 

(5) กรณี แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีการจัดหาวัสดุที่มีลักษณะคล้ายครุภัณฑ์วงเงินไม่เกิน  
 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินไว้กับรายงานการจ่ายเงิน
 ดังกล่าวด้วย กรณีมีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

หมวด 8 การบริหารหรือพัฒนากองทุนและการบังคับใช้ระเบียบ 
ส่วนที่ 1 การบริหารหรือพัฒนากองทุน 

ข้อ 30. ให้อบต. บริหารหรือพัฒนากองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เข้มแข็งมีระบบการด าเนินงานที่
 สะดวก คล่องตัวและได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนให้
 เป็นไปตามข้อ 9(4)  

ข้อ 31.อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน ให้เป็นไป
 ตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้ 

(1)ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับคณะกรรมการกองทุนและที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ 300  บาทต่อคน  
(2)ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ 300 บาทต่อคน 
(3)ส าหรับคณะท างาน ครั้งละไม่เกิน 300 บาทต่อคน 
(4)ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะเดินทางส าหรับกรรมการ  

 ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะท างาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐรวมทั้งพนักงานจ้าง (ชั่วคราว) 
 ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

(5)วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตามข้อ 1-4 เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นเพ่ือการบริหารหรือ 
พัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกัน

 สุขภาพในปีงบประมาณนั้น 
ข้อ 32อัตราค่าตอบแทนผู้ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

 กองทุน 
(1) ค่าตอบแทนส าหรับประชาชนหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม  

 หากเป็นการปฏิบัติงานที่มีความจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้จ่ายไม่เกินกว่าที่ก าหนดในแผนงาน 
 โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนนั้น  

/ก าหนดแล้ว... 
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ส่วนที่ 2 การบังคับใช้ระเบียบ 
 

ข้อ 33เพ่ือให้การด าเนินงานกองทุน และการบังคับใช้ระเบียบของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลประชาสัมพันธ์ระเบียบกองทุนผ่านช่องทางต่างๆเพ่ือให้ทราบทั่วกัน 
ข้อ 34เพ่ือปูองกันการฝุาฝืนระเบียบ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ อย่างน้อย 30 วัน ให้อบต.ตรวจสอบโครงการ

 ที่กองทุนให้การสนับสนุน หากพบว่าโครงการใด 
(1)หน่วยงานยังไม่รายงานผลการด าเนินงาน ตามระเบียบกองทุนข้อ 30 (6) ให้ท าหนังสือแจ้งเตือนหัวหน้า
หน่วยงาน ด าเนินการตามระเบียบ 
(2)กลุ่มหรือองค์กรประชาชนยังไม่รายงานผลการด าเนินงานตามระเบียบกองทุนข้อ31 (4) ให้ท าหนังสือ
แจ้งเตือนกลุ่มหรือองค์กรประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนนั้นด าเนินการตามระเบียบ  

 ข้อ 35หลังสิ้นปีงบประมาณ และครบก าหนดระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงานแต่ละหน่วยงานหรือ
 กลุ่มองค์กรประชาชนตามข้อ 30 และ 31 ยังฝุาฝืน ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1)ท าหนังสือแจ้งเตือน ( ครั้งที่ 2 ) พร้อมกับก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการ 
(2)หากครบก าหนดระยะเวลาตาม(1) แล้วยังไม่ด าเนินการให้ท าหนังสือแจ้งเตือน พร้อมกับก าหนด 

 ระยะเวลาให้ด าเนินการ (ครั้งที่ 3 หรือครั้งสุดท้าย) 
ในการแจ้งเตือนตามข้อ (2) กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชนให้แจ้งมาตรการไปด้วยว่าหากครบ 

 ก าหนดแล้วยังไม่ด าเนินการ จะพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไปและเม่ือครบก าหนดระยะตาม (2) 
แล้วยังไม่ด าเนินการให้รวบรวมหลักฐานต่างๆ และขอความร่วมมือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ ระยะเวลาที่ก าหนดตาม (1) และ (2) ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ข้อ 36หลังจากองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกจ่ายเงินแล้ว หากพบว่ากลุ่มหรือองค์กรประชาชนใดมี
พฤติกรรมการรับเงินแล้วไม่ด าเนินโครงการ หรือด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุน หรือไม่รายงานผลการด าเนินงานตามระเบียบ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประสานธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแพง เพื่อตรวจสอบ หากพบว่ายังมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีที่รองรับเงินตามโครงการ 
ให้แจ้งธนาคารเพ่ือโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวคืนเข้าบัญชีของกองทุน ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในบันทึกข้อตกลงการรับ
เงิน 

ข้อ 37กรณีหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรประชาชนใดที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนแล้วมีพฤติกรรมที่ฝุา
ฝืนระเบียบข้อ 37 และข้อ 38 ให้กรรมการกองทุนพิจารณาโครงการครั้งต่อไปตามที่เห็นสมควรอาจไม่อนุมัติหรือ
อนุมัติภายใต้เงื่อนไขให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ต่อเมื่อโครงการเดิมได้ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบแล้ว 

 

หมวด 9ทรัพย์สินของกองทุน 
ส่วนที่ 1 ที่มาของทรัพย์สิน 

ข้อ 38ทรัพย์สินของกองทุน อาจได้มาจาก 
(1)องค์การบริหารส่วนต าบลจัดซื้อจัดจ้างเช่น computer , Printer 
(ก) จากเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนตามข้อ 9 (3) 
(ข) จากเงินที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุน โดยระบุวัตถุประสงค์การบริจาคเพ่ือส าหรับให้จัดซื้อจัดจ้าง  

 ทรัพย์สินให้กับกองทุน 
(2) การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจากเงินของกองทุน 
(3)บุคคลหนึ่งบุคคลใดจัดซื้อจัดจ้างแล้วอุทิศทรัพย์สินนั้นให้กับกองทุน 
(4)การบริจาคของบุคคลที่หมดความจ าเป็นในการใช้ทรัพย์สินนั้นต่อไป 

/(5) การรับโอน... 



-11- 
 

(5) การรับโอนจากหน่วยบริการ สถานบริการ หรืออ่ืนๆ 
ทรัพย์สินตาม (4) (5) ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าทรัพย์นั้นไม่สามารถใช้การในทันที หากจะใช้ต้องซ่อมแซมก่อน

 และการด าเนินการดังกล่าวต้องเสียค่าจ่ายมาก กรณีนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจะรับทรัพย์สินนั้นไว้หรือ
 ไม่ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้พิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 

ส่วน 2 การจัดการทรัพย์สินและการควบคุม 
 

ข้อ 39ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมอบให้บุคคลใดในคณะท างาน เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเก่ียวกับ
 การควบคุม การยืม การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม การจ าหน่าย หรือการด าเนินการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์ของ
 กองทุน 

ข้อ 40ในการควบคุมทรัพย์ของกองทุน ให้ผู้ได้รับการมอบหมายตามข้อ 45 ด าเนินการดังนี ้
(1)หลังรับมอบทรัพย์สิน ให้ลงทะเบียนตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด กรณีเป็นทรัพย์สินที่

 จัดซื้อตามโครงการเงินกองทุนหรือได้รับบริจาค ให้จัดท าบัญชีสรุปเพื่อควบคุมการยืม  
(2)เก็บรักษาทรัพย์ให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย และจ านวนครบถ้วนตามระเบียนหากพบว่าทรัพย์สินใดได้รับ

 ความเสียหาย ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 (3)ตรวจสอบทรัพย์สินประจ าปีในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ และรายงานผลการตรวจสอบให้นายก
 องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ ส าหรับคณะกรรมการกองทุนให้รายงานในการประชุมครั้งแรกของ
 ปีงบประมาณถัดไปข้อ 41กรณีผลการตรวจสอบตามข้อ 41 (3) พบว่ามีทรัพย์สินของกองทุนช ารุด
 เสื่อมสภาพ หรือสูญหายให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อสอบ
 ข้อเท็จจริง และด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป 
 

ส่วนที่ 3 การยืมทรัพย์สิน 
    

 ข้อ 42.กรณีหน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะยืมทรัพย์สินของกองทุน  
 เพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนให้ด าเนินการดังนี้ 

(1)ให้ผู้ยืม ยื่นค าขออนุมัติยืมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2)ให้องค์การบริหารส่วนต าบลส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ยืมหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว 

 (3)การยืมครั้งหนึ่งๆ ให้ยืมได้ไม่เกิน 90 วัน ในกรณีที่จ าเป็นต้องยืมต่อเนื่องให้ด าเนินการตาม (1) ก่อนครบ 
 ก าหนด ส่งคืนอย่างน้อย 15 วันเว้นแต่เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการต่อเนื่อง ให้ส่งคืนเม่ือหมดความ 
 จ าเป็น หรือมีการยกเลิกโครงการ 

(4)กรณีมีผู้ยื่นค าขอหลายคนแต่ทรัพย์สินมีจ านวนจ ากัดให้พิจารณาตามล าดับ ยกเว้น 
 รายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน อาจพิจารณาให้ยืมโดยไม่เรียงล าดับก็ได้ 

ข้อ 43 ในระหว่างยืม ให้ผู้ยืมรับผิดชอบในการดูแลรักษา หากเกิดการช ารุดให้แจ้งองค์การบริหารส่วนต าบล
 ทราบเพ่ือซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไป 

ข้อ 44ในการส่งคืนทรัพย์สิน ให้ผู้ยืมส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้ ตามเวลาที่ก าหนดหรือเมื่อหมดความจ าเป็น
 ในการใช้งานแล้ว หากมีการสูญหายระหว่างยืมให้ผู้ยืมชดใช้เป็นทรัพย์สิน หรือเป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่
 ขณะยืมให้แก่กองทุนเว้นแต่คณะกรรมการกองทุนจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

 
 
 

/ส่วนที่ 4... 
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ส่วนที่ 4 การบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
 

 ข้อ 45ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 39มีหน้าที ่
(1)บ ารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินตามทะเบียนสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการให้อยู่ในสภาพที่ 

 สามารถใช้การได้ โดยเบิกจ่ายจากวงเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 
(2)  ในการด าเนินการตาม (1) ให้บันทึกรายละเอียดและวงเงินค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง 

 (3)กรณีท่ีเห็นว่าทรัพย์สินใดของกองทุน หมดความจ าเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าจ่ายมาก ให้รายงาน 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาจ าหน่ายโดยการขายหรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีเห็นควร ทั้งนี้ให้รายงาน 
 พร้อมกับการรายงายตามข้อ 41 (3) 

(4)  ทรัพย์สินใดที่จ าหน่ายตาม ( 3) ให้จ าหน่ายออกจากทะเบียนสังหาริมทรัพย์หากมีเงินที่ได้จากการ
 จ าหน่ายให้น าฝากเข้าบัญชีของกองทุน 

 
การบริหารจัดการและพัฒนากองทุน 

 งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนฯ  ให้ตั้งไว้  15 % ของงบประมาณท้ังหมด 
 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ค่าบริหารจัดการกองทุนฯ  

1. ค่าตอบแทนส าหรับที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/อนุกรรมการประเภทต่างๆของกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

-ที่ปรึกษากองทุนฯ  ครั้งละ300  บาท 
- คณะกรรมการกองทุนฯ  ครั้งละ  300  บาท 
-อนุกรรมการกองทุนฯ ฝุายต่างๆครั้งละ  300บาท    
2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานประเภทต่างๆ 
3. ค่าใช้สอยต่างๆของการบริหารงานกองทุนๆ 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ค่าพาหนะ/ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 
5. ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม/ในการประชุมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศงาน  
6. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม/เย็บเล่มเอกสารของงานกองทุนฯ 
7. ค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
8. ค่าส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
9. และอ่ืนๆเพื่อให้งานของกองทุนฯด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่1   เดือน  ตุลาคม   2563 
 
 

   ลงชื่อ 
    (นายพรชัยไชยนาน) 
   ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  

 


