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เรื่อง   ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังวน 

      พ.ศ.2558 
  ....................................................................... 

 
                   ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลวังวน ร่วมกับ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้
จัดต้ังระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีข้ึน เม่ือปี 2551  เพ่ือให้การบริหารจัดการและการใช้จ่าย
งบประมาณของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีระบบรองรับการดําเนินงาน  คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลวังวน เพ่ือให้มีความสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2557 ดังนั้นจึงสมควรแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลวังวน ให้มีความเหมาะสม เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่อไป   
 

  ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีตําบล     
วังวน”ว่าด้วยการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ.2558 

 

ข้อ  2  ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ  3  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีตําบล  
วังวน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

ข้อ  4  ท่ีตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีตําบลวังวน ณ องค์การบริหารส่วน 
ตําบลวังวนเลขท่ี 62/5 ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-253-151 

ข้อ  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังวน รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจตีความหรือ
วินิจฉัยชี้ขาดการปฏิบัติตามระเบียบนี้  

ข้อ ๖  ในระเบียบนี้ 

 “อบต.”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลวังวน 

 “นายก อบต.” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังวน 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลวังวน 

 “กองทุนหลักประกันสุขภาพ”  หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
วังวน เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ท่ี
จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต 

 “คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า  คณะกรรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังวน 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการกองทุนแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าท่ี
ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน รวมท้ังให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ในการบริหารจัดการกองทุน 
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“คณะทํางาน” หมายความว่า คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการกองทุนแต่งต้ังเพ่ือช่วยเหลือการ
ดําเนินงานของกองทุน 

 “การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗  

 “สถานบริการ”  หมายความว่า   สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชนและ ของสภากาชาด
ไทย  หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ี 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดเพ่ิมเติม 

  “หน่วยบริการ” หมายความว่า  สถานบริการท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  “หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า  หน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้
เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

  “หน่วยงานอ่ืน” หมายความว่า  หน่วยงานท่ีมิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่อาจดําเนิน
กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด  เป็นต้น 

  “หน่วยงาน” หมายความว่า  หน่วยบริการ  สถานบริการ  หน่วยงานสาธารณสุขและ 
หน่วยงานอ่ืนตามระเบียบนี้  

  “กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายความว่า  องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน ท่ีมีการ
รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนต้ังแต่ ๕ คนข้ึนไป ซ่ึงเป็นการรวมตัวกันดําเนิน
กิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากําไร ท้ังนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 

  “เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินท่ีจ่ายให้หน่วยงาน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ภายใต้ระเบียบของกองทุน 

“เงินยืม” หมายความว่า เงินท่ีจ่ายให้กับกลุ่มหรือองค์กรประชาชนยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ภายใต้ระเบียบของกองทุน 

“ทรัพย์สิน” หมายความว่า  สังหาริมทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ หรือวัสดุท่ีมีลักษณะคงทนถาวรและมี
อายุการใช้งานนานเกิน ๑ ปีข้ึนไป 

หมวดท่ี  1 
วัตถุประสงค์ของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือท่ีพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลวังวน 

 

  ข้อ ๗  กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
                      (๑) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ 
หรือหน่วยงานสาธารณสุข เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง 
และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
                      (๒) สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนดําเนินกิจกรรม
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้กับสมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนท่ี 

ข้อ ๘  ให้ อบต.วังวน เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อ ๗ 
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 
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ข้อ ๙  ในการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนตามข้อ ๘  ให้ อบต.วังวน ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชน 

  ข้อ ๑๐  เงินกองทุน ให้ใช้จ่ายเพ่ือ     
(๑) สนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ หรือดําเนินกิจกรรมตาม 

วัตถุประสงค์ข้อ ๗ และในกรณีท่ีกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนตามข้อ ๗ (๒) จําเป็นต้องจัดซ้ือวัสดุท่ีมี
ลักษณะเป็นครุภัณฑ์สําหรับใช้ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ให้สนับสนุนได้ไม่เกินวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทต่อ
โครงการ และเม่ือจัดซ้ือแล้วให้อยู่ในความดูแลของผู้ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ  

(๒) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลเชิงรุกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
คนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนท่ีมีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในชุมชน เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของเงิน
รายรับแต่ละปีงบประมาณ 

(๓) สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพไม่ 
เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ กรณีท่ีจําเป็นต้องจัดซ้ือครุภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 
กับการดําเนินงานครุภัณฑ์นั้นต้องมีราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/หน่วย 

(๔) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิด 
โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี ตามความจําเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ 

ท้ังนี้  ภายใต้โครงการท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  

                                        หมวดท่ี  2 

ส่วนท่ี ๑  องค์ประกอบ การคัดเลือก และการดํารงตําแหน่ง 

ข้อ ๑๑  คณะกรรมการกองทุน  ประกอบด้วย 

(ก) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกันตัง   เป็นท่ีปรึกษา 
(ข) สาธารณสุขอําเภอกันตัง   เป็นท่ีปรึกษา 
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังวน  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี  จํานวน ๒ คน  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาตําบลวังวน   เป็นกรรมการ 

ท่ีสภามอบหมาย จํานวน ๒ คน 
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ี              เป็นกรรมการ  

ท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 1 คน 
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  เป็นกรรมการ 

ในพ้ืนท่ีท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน 
(๖) ผู้แทนชุมชน ท่ีชุมชนคัดเลือกกันเอง  เป็นกรรมการ 

จํานวน ๕ คน 
(๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เป็นกรรมการ 

ประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพ้ืนท่ี จํานวน ๑ คน (ถ้ามี) 
(๘) ปลัด อบต.วังวน    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๙) เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
ข้อ ๑๒ การคัดเลือกกรรมการตามข้อ ๑๑  กรณี (๔) (๕) และ (๖)  ให้ อบต.วังวน จัดประชุมเพ่ือให้ 
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บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด  ส่วนกรณี (๒) ให้กรรมการ
ตาม (๑) และ (๓)-(๙)  ประชุมคัดเลือก จํานวน ๒ คนจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ในพ้ืนท่ี โดยให้คนท่ี ๑ เป็นรองประธานคนท่ี
หนึ่งและอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานคนท่ี ๒ 
  ให้ อบต.วังวน แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมบันทึกรายงานการประชุมคัดเลือก ให้
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพ่ือออกคําสั่งแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกองทุน 

  ข้อ ๑๓ ให้กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ ๔ ปี 
  เม่ือกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในตําแหน่งครบวาระ ๔ ปีแล้ว ยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการข้ึนใหม่ ให้
กรรมการท่ีครบวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซ่ึงได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าท่ี ท้ังนี้ต้องไม่เกินหกสิบ
วัน 
  ในกรณีกรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการคัดเลือกกรรมการประเภท
เดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลือของ กรรมการท่ีตนแทน 
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการตามข้อ ๑๑ (๑) มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้รองประธานกรรมการ ทํา
หน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้ตามลําดับ แต่กรณีท่ีไม่มีหรือพ้นจากตําแหน่ง ให้ปลัด อบต.วังวน ตามข้อ ๑๑ (๘) 
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการแทน 
  ข้อ ๑๔ กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกตามข้อ ๑๑ (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) นอกจากการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากตําแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ย้ายไปดํารงตําแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีอ่ืน 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดท่ีได้ 

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 

             ส่วนท่ี ๒  การประชุม 

ข้อ ๑๕ ให้ อบต.วังวน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนตามความจําเป็นและเหมาะสม ปีหนึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งต้องดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) มีกรรมการมาประชุมไม่กว่าน้อยก่ึงหนึ่ง  
(๒) จัดให้มีระเบียบวาระการประชุม   
(๓) จัดทํารายงานการประชุม โดยกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ลงนามและรับผิดชอบความถูกต้อง 

สมบูรณ์ครบถ้วนของรายงาน 
(๔) รายงานบัญชีรับจ่ายและสถานการณ์การเงินของกองทุนให้ท่ีประชุมทราบ  

                      ส่วนท่ี ๓  อํานาจหน้าท่ี 

  ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าท่ี 
  (๑) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงาน หรือโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุน  
  กรณีกรรมการผู้ใดเป็นผู้เสนอโครงการให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อท่ีประชุมแต่ไม่ มีสิทธิออก
เสียงอนุมัติโครงการนั้น 
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  (2) ออกระเบียบท่ีจําเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  
  (3) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุน  
  (4) กํากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่ม หรือองค์กรผู้ท่ีได้รับอนุมัติตามข้อ ๑๐ ให้เป็นไปตามโครงการ 
ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  
  (5) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพ้ืนท่ีสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขท้ังท่ีบ้าน ใน
ชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  (6) ให้คําแนะนําในการจัดทําข้อมูลและแผนดําเนินงานท่ีเก่ียวกับปัญหาสาธารณสุขของ
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่างๆท่ีเก่ียวข้อง และ อบต.วังวน 
  (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ
ของกองทุนเม่ือสิ้นปีงบประมาณ ให้สํานักงานสาขาจังหวัด สํานักงานเขต สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (8) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง โดยให้ได้รับค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 
  กรณี (2) (3) และ (4) ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 

หมวดท่ี 3  เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ส่วนท่ี ๑  ท่ีมาของเงิน 

ข้อ ๑๗  เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  มาจาก     
(๑) เงินท่ีได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริม

สุขภาพและการป้องกันโรค ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 
(๒) เงินสมทบจากงบประมาณของ อบต.วังวน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 4๐ ของเงินท่ีได้รับ

จัดสรรตาม (๑) ท้ังนี้ การสมทบให้ดําเนินการเม่ือเริ่มต้นปีงบประมาณ  
(๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอ่ืน  
(๔) รายได้อ่ืนๆ ท่ีได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ     
 

  ส่วนท่ี ๒  การรับเงิน 

ข้อ ๑๘ บรรดาเงินรายรับของกองทุน ให้นําส่งเข้าบัญชีของกองทุนท่ีเปิดไว้ตามข้อ ๒๑  

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

ข้อ ๒๐ เงินสดท่ีกองทุนได้รับไว้  ให้นําฝากเข้าบัญชีของกองทุนภายในวันท่ีได้รับเงิน หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ทัน ให้พนักงาน อบต.วังวน ท่ีนายก อบต.วังวน มอบหมาย เก็บเงินสดดังกล่าวไว้ในซอง ระบุเงินกองทุน 
จํานวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนําฝากไว้ในตู้นิรภัย ของ อบต.วังวน แล้วนําฝากเข้าบัญชีในวัน
ถัดไป  
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              ส่วนท่ี ๓  การเก็บรักษาเงิน 

ข้อ ๒๑  ให้คณะกรรมการกองทุนเปิดบัญชีเ งินฝากกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา อําเภอกันตัง ประเภทบัญชีเงินฝาก “ออมทรัพย์”  ชื่อบัญชี  “กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง” 

ข้อ ๒๒  การเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการกองทุน มอบหมายให้ประธานกรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ และกรรมการอ่ืนอีก ๒ คน เป็นผู้มีอํานาจลงนามร่วมกันในการเปิดบัญชีและสั่งจ่ายเงินจาก
บัญชี  โดยเง่ือนไขการสั่งจ่ายเงินจากบัญชี ให้ลงนาม ๒ ใน ๔ คน โดยต้องมีประธานกรรมการ หรือกรรมการและ
เลขานุการ ร่วมลงนามในการสั่งจ่ายเงินทุกครั้ง 

ท้ังนี้ ให้บัญชีเงินฝากท่ีเปิดไว้ตามระเบียบท่ียกเลิก เป็นบัญชีเงินฝากตามระเบียบนี้ 

     ส่วนท่ี ๔  การส่ังจ่ายเงิน 

ข้อ ๒๓  ให้นายก อบต.วังวน สั่งจ่ายเงินกองทุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๐ ภายใต้โครงการท่ี
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ตามแบบสรุปรายละเอียดโครงการ   

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

ข้อ ๒๕  การจ่ายเงินตามข้อ ๒๔ ให้จ่ายในนามของผู้มีสิทธิรับเงิน 
(๑) กรณีเป็นหน่วยงาน  ให้หัวหน้าของหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินด้วย

ตนเองได้ให้มอบอํานาจเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนเป็นผู้รับเงินแทน  
  (๒) กรณีเป็นกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  ให้หัวหน้ากลุ่มหรือองค์กรประชาชนและผู้รับผิดชอบ
โครงการชุดเบิกจ่ายเงิน อีกจํานวน ๑ คน รวมเป็น ๒ คน เป็นผู้รับเงิน 

                     ข้อ ๒๖  การจ่ายเงินกองทุน  ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินท่ีเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน 
หรือหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน  เพ่ือเก็บไว้ให้ตรวจสอบ       

 

หมวดท่ี 4 การบันทึกบัญชีและการรายงานการเงิน 

ข้อ ๒๗  การบันทึกบัญชี  
(๑) ให้บันทึกตามระบบบัญชีของ อบต.วังวน ท่ีถือปฏิบัติ  แต่ให้แยกระบบบัญชีออกจากระบบบัญชี

ปกติอีกชุดหนึ่งต่างหาก    
(๒) รอบระยะเวลาบัญชี  ให้ถือตามปีงบประมาณ  การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันท่ีได้รับเงินจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือได้รับเงินจาก อบต.วังวน 

ข้อ ๒๘  ให้ อบต.วังวน มอบหมายให้คณะทํางาน  
(๑) บันทึกบัญชีตามข้อ ๒๗     
(๒) จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่าย และเงินคงเหลือประจําเดือน ด้วยระบบ        

อิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ หรือระบบอ่ืน   
(๓) จัดส่งข้อมูลตาม (๒) ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้วให้สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตทุกไตรมาส โดยจัดส่งภายใน ๓๐ วันนับจากสิ้นไตรมาสตามรูปแบบท่ีสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด และทุกสิ้นปีงบประมาณให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต 
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สําเนาส่งให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

หมวดท่ี  ๗ การสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ส่วนท่ี ๑ ข้ันตอน หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการสนับสนุน 

ข้อ ๒๙  หน่วยงาน หรือกลุ่ม หรือองค์กรประชาชนใด ท่ีประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุข หรือดําเนินกิจกรรม  ด้านสาธารณสุขท่ีอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์
ของกองทุน ให้หัวหน้าของหน่วยงาน หรือของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนนั้น เสนอขอรับการสนับสนุนได้ในรูปแบบ
ของโครงการ และนําส่งต่อ อบต.วังวน 

      ในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ให้มีรายงานการประชุม ท่ีระบุมติให้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุน 
เงินกองทุน และมติแต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ๓ คน มีคนหนึ่งเป็นหัวหน้าชุด ประกอบด้วย 
    (ก) ชุดจัดซ้ือจัดจ้าง   

(ข) ชุดตรวจรับ   
(ค) ชุดเบิกจ่ายเงิน 

โดยการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ  คนหนึ่งแต่งต้ังให้รับผิดชอบได้ไม่เกิน ๒ ชุด และไม่ควรแต่งต้ังให้ชุด (ก) เป็นชุด 
(ข) ด้วย สําหรับชุด (ค) ให้หัวหน้าของหน่วยงานหรือของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนรับผิดชอบเป็นหัวหน้าชุด 

(๒) ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละชุด  
ยกเว้นการเสนอโครงการของหน่วยงาน ไม่ต้องจัดให้มีรายงานการประชุม 

ตาม (๑) แต่ต้องดําเนินการตาม (๒)    

ข้อ ๓๐ หลังจาก อบต.วังวน ได้รับโครงการตามข้อ ๒๙ แล้วให้คณะทํางานดําเนินการดังนี้ 
(๑) สรุปรายละเอียดโครงการ  
(๒) จัดประชุมคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการตาม (๑) หากท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการมีความเห็นเช่นใด ให้ระบุความเห็น เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุน 
(๓) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน เพ่ือพิจารณาโครงการท่ีผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองตาม (๒) 

แล้ว    
(๔) กรณีคณะกรรมการกองทุน พิจารณาแล้วมีมติ 

(๔.๑) ไม่อนุมัติ  ให้แจ้งผู้ขอรับการสนับสนุนทราบพร้อมด้วยเหตุผล 
หากเป็นโครงการท่ีสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ให้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและนําส่งเข้ามาใหม่ ตามเง่ือนเวลาท่ี
กําหนด 

        (๔.๒) อนุมัติ ให้ทําการปรับแบบสรุปรายละเอียดโครงการ กรณีโครงการใดท่ีประชุมมีมติให้
ปรับเพ่ิมหรือลดรายการหรือค่าใช้จ่าย ให้แก้ไข ให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมนั้น โดยระบุค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้
ตามความจําเป็น  

ส่วนท่ี ๒  วิธีการสนับสนุนเงินกองทุน 

ข้อ ๓๑ การสนับสนุนเงินกองทุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุน ก่อนจ่ายให้ดําเนินการดังนี้ 

 (๑) ถ้าจํานวนเงินตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ให้เปิดบัญชีเงินฝากท่ีธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากันตัง  ประเภทบัญชี “ออมทรัพย์” ชื่อบัญชี “ชื่อ ...(หน่วยงาน หรือกลุ่ม
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หรือองค์กรประชาชน) ...กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลวังวน” หรือใช้บัญชีท่ัวไปของหน่วยงาน 
หรือกลุ่ม ในนามของหน่วยงานนั้นๆ เพ่ือรองรับเงินสนับสนุน 

ในการเปิดบัญชีดังกล่าว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุดเบิกจ่ายเงินตามข้อ ๒๙ วรรคสอง (ค) 
รับผิดชอบในการเปิดและให้ ๒ ใน ๓ มีอํานาจลงนามเบิกเงินจากบัญชี ท้ังนี้ ให้หัวหน้าของหน่วยงานหรือกลุ่มหรือ
องค์กรประชาชน ในฐานะหัวหน้าชุดเบิกจ่ายเงินร่วมลงนามเบิกจ่ายด้วยทุกครั้ง 

หากหน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรประชาชนใดมีบัญชีเงินฝาก ในนามของหน่วยงานหรือกลุ่มหรือ
องค์กรของตนอยู่แล้ว หรือท่ีเปิดไว้ตามระเบียบกองทุนท่ียกเลิก ให้ใช้บัญชีดังกล่าวได้ 

ข้อ ๓๒ ในการเบิกจ่ายเงินกองทุน เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ ให้มี
หลักฐานประกอบด้วย  

 (๑) แบบเสนอโครงการ  
 (2) สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๓๑ (๑) เพ่ือเป็นหลักฐานในการสั่งจ่ายเช็คเข้าบัญชี (กรณี

สนับสนุนครั้งแรก) และ   

ข้อ ๓3 ในการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากตามข้อ ๓๑ (๑) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
โครงการ เฉพาะกรณีหน่วยงาน ให้หัวหน้าของหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติตามรายการและค่าใช้จ่ายท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน  และให้เก็บหลักฐานการอนุมัติไว้เพ่ือการตรวจสอบ  

ข้อ ๓4 ภายใน ๓๐ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรประชาชน 
จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และนําส่งต่อ อบต.วังวน 
พร้อมด้วย 

(๑) หลักฐานการใช้จ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน  
(๒) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเป็นสาระสําคัญของโครงการ รวมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม  
(๓) เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)  

เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน ของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน และใช้เป็นหลักฐานในการรายงานผลการดําเนินงานของ
หน่วยงาน  ให้ใช้สําเนาท่ีรับรองความถูกต้อง ส่วนต้นฉบับให้เก็บไว้ท่ีหน่วยงานเพ่ือการตรวจสอบ 

หมวดท่ี 6  การจัดซ้ือจัดจ้าง  

 ข้อ ๓5  ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินการดังนี้ 

(๑) ชุดจัดซ้ือจัดจ้าง ตามข้อ ๒๙ วรรคสอง (ก)  
  (๑.๑) กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ให้กระทําโดยวิธีตกลงราคา

โดยอนุโลม โดยใช้ใบสืบ-เสนอราคาและสั่งซ้ือ-สั่งจ้าง กรณีท่ีผู้ขายเป็นนิติบุคคล และมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้า
รวมท้ังออกใบเสร็จด้วยเครื่องเก็บเงิน  ไม่ต้องให้ผู้ขายลงนามเป็นผู้เสนอราคาก็ได้  

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

  (๑.๓) ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้จัดซ้ือจัดจ้าง 
-ในราคาท่ีเหมาะสม โดยถือราคากลางของทางราชการ เว้นแต่กรณีมีความจําเป็น

ให้ใช้ราคาตลาดโดยท่ัวไปในขณะท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง   
-ท่ีมีคุณภาพ โดยซ้ือพัสดุท่ีมีคุณภาพดีและมีคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อการใช้

งานมากท่ีสุด หรือเป็นพัสดุท่ีมีการรับประกัน หรือซ้ือหรือจ้างจากผู้ท่ีมีประวัติดี 
และควรซ้ือหรือจ้างจากร้านท่ีต้ังอยู่ในเขต อบต.วังวน หรือท้องถ่ินใกล้เคียง ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตาม (๑.๒) ให้
เป็นไปตามท่ีจัดหาได้ 



 9 

-ให้ถูกกฎมาย โดยมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดท่ีถูกต้อง และมี
เอกสารประกอบได้แก่ ใบส่งของหรือหนังสือส่งมอบงานจ้าง กรณีวงเงินท่ีซ้ือหรือจ้างเกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท
ถ้วน) ให้มีสําเนาบัตรประชาชนของผู้ขายหรือผู้รับจ้างแนบด้วย  

(๑.๔) เม่ือผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง ให้แจ้งผู้รับผิดชอบ    
ชุดตรวจรับตามข้อ ๒๙ วรรคสอง (ข) ทราบ 

(๒) ชุดตรวจรับ  หลังรับแจ้งตามข้อ (๑.๔) 
(๒.๑) ให้ตรวจสอบพัสดุท่ีซ้ือหรือจ้างจากใบสืบ-เสนอราคา และ สั่งซ้ือ-สั่งจ้าง และจากใบ 

ส่งของหรือหนังสือส่งมอบงานจ้างภายใน ๓ วันทําการนับแต่รับแจ้ง หากพบว่าถูกต้องครบถ้วน ให้ตรวจรับพัสดุหรือ
งานจ้างพร้อมลงนามกํากับในใบส่งของหรือหลักฐานการส่งมอบงานจ้างอย่างน้อย ๒ ใน ๓ คนว่าได้ทําการตรวจรับไว้
เป็นการถูกต้องแล้ว   
   (๒.๒) หลังตรวจรับ ให้แจ้งชุดเบิกจ่ายเงินตามข้อ ๒๙ วรรคสอง (ค) ทราบ 

(๓) ชุดเบิกจ่ายเงิน   หลังรับแจ้งตามข้อ (๒.๒) แล้วให้เบิกจ่ายเงินค่าจัดซ้ือพัสดุหรือค่าจ้างตาม
จํานวนท่ีปรากฏในใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือหลักฐานการจ่ายเงินอ่ืนๆ ให้กับผู้ขายหรือ ผู้รับจ้างภายใน ๓ วันทํา
การนับแต่รับแจ้งและลงนามกํากับในหลักฐานดังกล่าวอย่างน้อย ๒ ใน ๓ คนว่าได้ทําการจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้
รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  

เว้นแต่การจัดซ้ือจัดจ้างตาม (๑.๒) กําหนดเวลาการตรวจรับ การจ่ายเงินหรืออ่ืนๆให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศสอบราคา            

                 หมวดท่ี 7  ค่าตอบแทนผู้ดําเนินงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ข้อ ๓6 ค่าตอบแทนผู้ดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน หากเป็นการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความจําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าท่ีกําหนดในโครงการท่ีได้รับอนุมัติ ภายใต้
หลักเกณฑ์และอัตราดังต่อไปนี้ 

 (1) กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชนเป็นผู้ ดําเนินงาน  หรือเข้าร่วมดําเนินงาน ให้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการได้ดังนี้  

-กิจกรรมการให้บริการนวดแพทย์แผนไทยหรือนวดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามโครงการ
ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง หรือดูแลผู้ป่วยหญิงหลังคลอดในชุมชน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราชั่วโมง
ละ ๑๐๐ บาท วันละไม่เกิน ๑ ชั่วโมงและไม่เกิน ๓ วันต่อสัปดาห์/ผู้ป่วย ๑ คน ท้ังนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

-กิจกรรมการสํารวจ ตรวจสอบ หรือรณรงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ตามโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เบิกจ่ายในช่วงนอกเวลา
ราชการได้ อัตราชั่วโมงละ ๓๐ บาท วันละไม่เกิน ๗ ชั่วโมง 

(๓) กรณีเป็นโครงการเก่ียวกับการออกกําลังกาย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ ค่าตอบแทนวิทยากรหรือ
ผู้นําออกกําลังกาย ให้เบิกจ่ายได้ครั้งละ ๓๐๐ บาท สัปดาห์หนึ่งไม่เกิน ๓ ครั้ง โดยวิทยากรหรือผู้นําออกกําลังกาย
ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการนําออกกําลังกายท่ีถูกต้อง 

  ข้อ ๓7 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม  จัดประชุม หรือจัดเวทีประชาคม จัด
รับฟังความคิดเห็น หรือจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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                                หมวดท่ี 8 การบริหารหรือพัฒนากองทุนและการบังคับใช้ระเบียบ 

                      ส่วนท่ี ๑ การบริหารหรือพัฒนากองทุน 

  ข้อ ๓8 ให้ อบต.วังวน บริหารหรือพัฒนากองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เข้มแข็ง  มีระบบ
การดําเนินงานท่ีสะดวก คล่องตัวและได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนา
กองทุนให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ (๓) 

  ข้อ 39 ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓8  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้  
(๑) การจัดซ้ือ จัดจ้าง ให้ใช้แนวทางตามข้อ ๓5 (๑) โดยแบบการรายงานขออนุมัติซ้ือจ้าง การสั่งซ้ือ

สั่งจ้างและการตรวจรับพัสดุ ให้ใช้ตามแบบของ อบต.วังวน โดยอนุโลม   
(๒) ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง  ให้เบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมอัตรา ๒๕ บาท ต่อม้ือต่อคน และค่าอาหารไม่เกิน 7๐ บาท ต่อม้ือต่อคน ส่วนค่าตอบแทน
การประชุมให้เบิกจ่ายในอัตราดังนี้  

(๒.๑) กรรมการกองทุนหรือท่ีปรึกษา  ครั้งละ 3๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งจ่ายได้ไม่เกิน ๒ 
ครั้ง  

 (๒.๒) อนุกรรมการ  ครั้งละ 2๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งจ่ายได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
 (๒.๓) คณะทํางาน  ครั้งละ 1๐๐ บาทต่อคน  เดือนหนึ่งจ่ายได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 

โดยจํานวนครั้งการเบิกจ่ายของ (๒.๒) และ (๒.๓) ให้เป็นไปตามจํานวนครั้งท่ี (๒.๑) เบิกจ่าย 
(๓) วงเงินค่าใช้จ่ายค่าตอบ ตาม ข้อ 39 (2) เม่ือรวมกับค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ือการบริหารหรือพัฒนางาน 

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของรายรับในปีงบประมาณนั้น 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะเดินทางสําหรับกรรมการ ท่ี

ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทํางาน และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐรวมท้ังพนักงานจ้าง (ชั่วคราว) ของกองทุน 
ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 

(๕) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่นโครงการฝึกอบรม หรือการจัดประชุม ให้เป็นไปตามข้อ ๓9 
(6) ให้คณะทํางานกองทุนท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ     

            ส่วนท่ี ๒ การบังคับใช้ระเบียบ 

  ข้อ ๔0 เพ่ือให้การดําเนินงานกองทุน และการบังคับใช้ระเบียบของกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ อบต.วังวน ประชาสัมพันธ์ระเบียบกองทุนผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ทราบท่ัวกัน 

  ข้อ ๔1 เพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนระเบียบ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ อย่างน้อย ๓๐ วัน ให้ อบต.วังวน 
ตรวจสอบโครงการท่ีกองทุนให้การสนับสนุน หากพบว่าโครงการใด 

(๑) หน่วยงานยังไม่รายงานผลการดําเนินงาน 
(๒) กลุ่มหรือองค์กรประชาชนยังไม่รายงานผลการดําเนินงาน ตามระเบียบกองทุนข้อ ๓4 ให้ทํา 

หนังสือแจ้งเตือนหัวหน้าหน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรประชาชนท่ีได้รับการสนับสนุนนั้นดําเนินการตามระเบียบ 
(ครั้งท่ี ๑) 

  ข้อ ๔2 หลังสิ้นปีงบประมาณ และครบกําหนดระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงาน แต่
หน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรประชาชนตามข้อ ๔1 (๑) และ (๒) ยังฝ่าฝืน ให้ดําเนินการดังนี้   
                (๑) ทําหนังสือแจ้งเตือน (ครั้งท่ี ๒) พร้อมกับกําหนดระยะเวลาให้ดําเนินการ (๒) หากครบกําหนด
ระยะเวลาตาม (๑) แล้วยังไม่ดําเนินการให้ทําหนังสือแจ้งเตือน พร้อมกับกําหนดระยะเวลาให้ดําเนินการ (ครั้งท่ี ๓ 
หรือครั้งสุดท้าย)  
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ในการแจ้งเตือนตาม (๒) กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชนให้แจ้งมาตรการไปด้วยว่าหากครบกําหนด
แล้วยังไม่ดําเนินการ จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายต่อไปและเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตาม (๒) แล้วยังไม่
ดําเนินการให้รวบรวมหลักฐานต่างๆ และขอความร่วมมือส่วนราชการของ อบต.วังวน ท่ีเก่ียวข้อง ในการดําเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 
  ท้ังนี้ ระยะเวลาท่ีกําหนดตาม (๑) และ (๒) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  

ข้อ ๔3 หลังจาก อบต.วังวน เบิกจ่ายเงินแล้ว  หากพบว่ากลุ่มหรืองค์กรประชาชนใด   มีพฤติกรรม
การรับเงินยืมแล้วไม่ดําเนินโครงการ  หรือดําเนินโครงการไม่เป็นไปตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน 
หรือไม่รายงานผลการดําเนินงานตามระเบียบ  ให้ อบต.วังวน ประสานธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ์
การเกษตร สาขากันตังเพ่ือตรวจสอบ หากพบว่ายังมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีท่ีรองรับเงินตามโครงการ ให้แจ้งธนาคารเพ่ือ
โอนเงินจากบัญชีดังกล่าวคืนเข้าบัญชีของกองทุน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญา 

  ข้อ ๔4 กรณีหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรประชาชนใดท่ีได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนแล้ว มี
พฤติกรรมการท่ีฝ่าฝืนระเบียบข้อ ๔2 และข้อ ๔3 ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาโครงการครั้งต่อไปตามท่ี
เห็นสมควร อาจไม่อนุมัติหรืออนุมัติภายใต้เง่ือนไขให้ อบต.วังวน เบิกจ่ายเงินอุดหนุน หรือจ่ายเงินได้ต่อเม่ือโครงการ
เดิมได้ดําเนินการถูกต้องตามระเบียบแล้ว 

         หมวดท่ี 9  ทรัพย์สินของกองทุน 

                     ส่วนท่ี ๑  ท่ีมาของทรัพย์สิน 

ข้อ ๔5  ทรัพย์สินของกองทุน อาจได้มาจาก 
(๑) อบต.วังวน จัดซ้ือจัดจ้าง    

(ก) จากเงินท่ีเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนตามข้อ ๑๐ (๓)   
(ข) จากเงินท่ีมีผู้บริจาคเข้ากองทุน โดยระบุวัตถุประสงค์การบริจาคเพ่ือสําหรับให้จัดซ้ือจัด

จ้างทรัพย์สินให้กับกองทุน 
(๒) การจัดซ้ือจัดจ้างตามโครงการจากเงินของกองทุน 
(๓) บุคคลหนึ่งบุคคลใดจัดซ้ือจัดจ้างแล้วอุทิศทรัพย์สินนั้นให้กับกองทุน 
(๔) การบริจาคของบุคคลท่ีหมดความจําเป็นในการท่ีจะใช้ทรัพย์สินนั้นอีกต่อไป 
(๕) การรับโอนจากหน่วยบริการ สถานบริการ หรืออ่ืน ๆ   
ทรัพย์สินตาม (๔) (๕) ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าทรัพย์สินนั้นไม่สามารถใช้การได้ทันที หากจะใช้ต้อง

ซ่อมแซมก่อนและการดําเนินการดังกล่าวต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก กรณีนี้ อบต.วังวน จะรับทรัพย์สินนั้นไว้หรือไม่ ให้
นายก อบต.วังวน เป็นผู้พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

                        ส่วนท่ี ๒  การจัดการทรัพย์สินและการควบคุม 

ข้อ ๔6  ให้ อบต.วังวน มอบหมายให้บุคคลใดในคณะทํางาน เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเก่ียวกับ
การควบคุม การยืม การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม การจําหน่าย หรือการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับทรัพย์สินของกองทุน 

ข้อ ๔7  ในการควบคุมทรัพย์สินของกองทุน ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ ๔6 ดําเนินการดังนี้   
(๑) หลังรับมอบทรัพย์สิน ให้ลงทะเบียน กรณีเป็นทรัพย์สินท่ีจัดซ้ือตามโครงการเงินกองทุนหรือ

ได้รับบริจาค ให้จัดทําบัญชี เพ่ือควบคุมการยืม 
(๒) เก็บรักษาทรัพย์สินให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย และจํานวนครบถ้วนตามทะเบียน 

และหากพบว่าทรัพย์สินใดได้รับความเสียหาย ให้รายงาน อบต.วังวน เพ่ือดําเนินการต่อไป 
(๓) ตรวจสอบทรัพย์สินประจําปีในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ และรายงานผลการตรวจสอบให้

นายก อบต.วังวน ทราบ สําหรับคณะกรรมการกองทุนให้รายงานในการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณถัดไป                               
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ข้อ ๔8  กรณีผลการตรวจสอบตามข้อ ๔7 (๓) พบว่ามีทรัพย์สินของกองทุนชํารุด เสื่อมสภาพ หรือ
สูญหาย ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลวังวน แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งเพ่ือสอบข้อเท็จจริง และดําเนินการ
ตามควรแก่กรณีต่อไป                                 

      ส่วนท่ี ๓  การยืมทรัพย์สิน 

ข้อ 49 กรณีหน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือประชาชนท่ัวไป ท่ีประสงค์จะยืม
ทรัพย์สินของกองทุน เพ่ือนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน ให้ดําเนินการดังนี้  

 (๑) ให้ผู้ยืม ยื่นคําขออนุมัติยืมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ อบต.วังวน ตามแบบ  
(๒) ให้ อบต.วังวน ส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ยืมหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว  

 (๓) การยืมครั้งหนึ่งๆ ให้ยืมได้ไม่เกิน ๙๐ วัน ในกรณีท่ีจําเป็นต้องยืมต่อเนื่องให้ดําเนินการตาม (๑) 
ก่อนครบกําหนดส่งคืนอย่างน้อย ๑๕ วันเว้นแต่เป็นทรัพย์สินท่ีใช้ในการดําเนินงานตามโครงการต่อเนื่อง ให้ส่งคืนเม่ือ
หมดความจําเป็นหรือมีการยกเลิกโครงการ 

 (๔) กรณีมีผู้ยื่นคําขอหลายคนแต่ทรัพย์สินมีจํานวนจํากัด ให้พิจารณาตามลําดับ  ยกเว้นรายท่ีมี
ความจําเป็นเร่งด่วน อาจพิจารณาให้ยืมโดยไม่เรียงลําดับก็ได้ 

ข้อ ๕0 ในระหว่างยืม ให้ผู้ยืมรับผิดชอบในการดูแลรักษา หากเกิดการชํารุดให้แจ้ง อบต.วังวน 
ทราบ เพ่ือซ่อมบํารุงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไป 

ข้อ ๕1 ในการส่งคืนทรัพย์สิน ให้ผู้ยืมส่งคืนในสภาพท่ีใช้การได้ ตามเวลาท่ีกําหนดหรือเม่ือหมด
ความจําเป็นในการใช้งานแล้ว หากมีการสูญหายระหว่างยืมให้ผู้ยืมชดใช้เป็นทรัพย์สิน  หรือเป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่
ขณะยืมให้แก่กองทุนเว้นแต่คณะกรรมการกองทุนจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

               ส่วนท่ี ๔  การบํารุงรักษา ซ่อมแซม และการจําหน่ายทรัพย์สิน  

ข้อ ๕2 ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ ๔6 มีหน้าท่ี  
(๑) บํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินตามทะเบียนสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการให้อยู่ในสภาพท่ี

สามารถใช้การได้  โดยเบิกจ่ายจากวงเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 
(๒) ในการดําเนินการตาม (๑) ให้บันทึกรายละเอียดและวงเงินค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง 
(๓) กรณีท่ีเห็นว่าทรัพย์สินใดของกองทุน หมดความจําเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

มาก ให้รายงาน อบต.วังวน เพ่ือพิจารณาจําหน่ายโดยการขายหรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้ ให้รายงานพร้อม
กับการรายงานตามข้อ ๔7 (๓)  

(๔) ทรัพย์สินใดท่ีจําหน่ายแล้วตาม (๓) ให้จําหน่ายออกจากทะเบียนสังหาริมทรัพย์ หากมีเงินท่ีได้
จากการจําหน่ายให้นําฝากเข้าบัญชีของกองทุน           

ข้อ ๕3 ในการดําเนินงานกองทุน หากไม่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดตาม
ระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุน  
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ 54 การแก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติม ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลวังวน ให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลวังวน 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี    13     มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 

                                                                
          (นางประภาพรรณ  กันตังพันธุ์) 
                   ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
                                                องค์การบริหารส่วนตําบลวังวน 

 
 
 
 
 
 


