
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโคราช 
ว่าด้วยการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕8 

……………………………………….  

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโคราช   ให้มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานมากยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๑ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโคราช  จึงมีมติในการประชุมครั้งท่ี 
1/2558 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์  2558  ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

    หมวด ๑  บทท่ัวไป 

     ส่วนท่ี ๑  ช่ือ ท่ีตั้ง บทนิยาม                                                

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
โคราชว่าด้วยการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕8” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลโคราช พ.ศ.2555 ลงวันท่ี 11 มกราคม ๒๕๕๕  

ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๔  สํานักงานกองทุนต้ังอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโคราช หมู่ 5 ตําบล
โคราช  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคราช รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจ
ตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาดการปฏิบัติตามระเบียบนี้  

ข้อ ๖  ในระเบียบนี้ 

 “องค์การบริหารส่วนตําบล”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลโคราช 

 “นายกองค์การบริหารส่วนตําบล” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคราช 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโคราช 

 “กองทุนหลักประกันสุขภาพ”  หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคราช เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุก ท่ีจําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต 

 “คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า  คณะกรรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลโคราช  

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการกองทุนแต่งต้ังเพ่ือทํา
หน้าท่ีตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน รวมท้ังให้ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการกองทุน 



 ๒ 

“คณะทํางาน” หมายความว่า คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการกองทุนแต่งต้ังเพ่ือช่วยเหลือ
การดําเนินงานของกองทุน 

 “การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุข 
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗  

 “สถานบริการ” หมายความว่า  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชนและของ
สภากาชาดไทย  หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ี 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดเพ่ิมเติม 

  “หน่วยบริการ” หมายความว่า  สถานบริการท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  “หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า  หน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง 
แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

  “หน่วยงานอ่ืน” หมายความว่า  หน่วยงานท่ีมิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่
อาจดําเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา วัด  เป็นต้น 

  “หน่วยงาน” หมายความว่า  หน่วยบริการ  สถานบริการ  หน่วยงานสาธารณสุขและ 
หน่วยงานอ่ืนตามระเบียบนี้  

  “กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน
ท่ีมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนต้ังแต่ ๕ คนข้ึนไป ซ่ึงเป็น
การรวมตัวกันดําเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากําไร ท้ังนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 

  “เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินท่ีจ่ายให้หน่วยงาน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ภายใต้ระเบียบของกองทุน 

“เงินยืม” หมายความว่า เงินท่ีจ่ายให้กับกลุ่มหรือองค์กรประชาชนยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ภายใต้ระเบียบของกองทุน 

“ทรัพย์สิน” หมายความว่า  สังหาริมทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ หรือวัสดุท่ีมีลักษณะคงทน
ถาวรและมีอายุการใช้งานนานเกิน ๑ ปีข้ึนไป 

ส่วนท่ี ๒  วัตถุประสงค์ของกองทุน 

   ข้อ ๗  กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
                     (๑) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ 
หรือหน่วยงานสาธารณสุข เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมี
ความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึงและ 
มีประสิทธิภาพ 
                     (๒) สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนดําเนินกิจกรรม
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้กับสมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนท่ี 



 ๓ 

หมวด ๒ การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 

ข้อ ๘  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้อ ๗ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 

ข้อ ๙  ในการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนตามข้อ ๘ ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  

หมวด ๓  การใช้จ่ายเงินกองทุน 

  ข้อ ๑๐  เงินกองทุน ให้ใช้จ่ายเพ่ือ     
(๑) สนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ หรือดําเนินกิจกรรมตาม 

วัตถุประสงค์ข้อ ๗ และในกรณีท่ีกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนตามข้อ ๗ (๒) จําเป็นต้อง
จัดซ้ือวัสดุท่ีมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์สําหรับใช้ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ให้สนับสนุนได้ไม่เกินวงเงิน 
๕,๐๐๐ บาทต่อโครงการ และเม่ือจัดซ้ือแล้วให้อยู่ในความดูแลของผู้ได้รับการสนับสนุนนั้น ๆ  

(๒) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลเชิงรุกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนท่ีมีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในชุมชน เป็นเงินไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับแต่ละปีงบประมาณ 

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

(๔) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิด 
โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี ตามความจําเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ 

ท้ังนี้  ภายใต้โครงการท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  

         หมวด ๔  คณะกรรมการกองทุนและท่ีปรึกษากองทุน 

                        ส่วนท่ี ๑  องค์ประกอบ การคัดเลือก และการดํารงตําแหน่ง 

ข้อ ๑๑  คณะกรรมการกองทุน  ประกอบด้วย 

(ก) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสูงเนิน   เป็นท่ีปรึกษา 
(ข) สาธารณสุขอําเภอสูงเนิน    เป็นท่ีปรึกษา 

(๑) ผู้บริหารสูงสุดองค์การบริหารส่วนตําบลโคราช  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี  จํานวน ๒ คน   เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคราช  เป็นกรรมการ 

                           ท่ีสภามอบหมาย จํานวน ๒ คน 
(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมืองเก่า   เป็นกรรมการ  
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน   เป็นกรรมการ 

        ในพ้ืนท่ีท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน 
(๖) ผู้แทนชุมชน ท่ีชุมชนคัดเลือกกันเอง   เป็นกรรมการ 

       จํานวน ๕ คน 
(๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  เป็นกรรมการ 

                           ประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพ้ืนท่ี จํานวน ๑ คน (ถ้ามี) 



 ๔ 

(๘) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๙) เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ข้อ ๑๒ การคัดเลือกกรรมการตามข้อ ๑๑  กรณี (๕) และ (๖) ให้องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหรือจะจัดประชุมคัดเลือกกันเองเพ่ือให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและ 
มีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด  ส่วนกรณี (๒) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๓) - (๙)  ประชุมคัดเลือก 
จํานวน ๒ คน  จากผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี โดยให้คนท่ี ๑ เป็นรองประธานคนท่ีหนึ่งและอีกคนหนึ่งเป็น 
รองประธานคนท่ี ๒ 
  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมบันทึกรายงาน
การประชุมคัดเลือก ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพ่ือออกคําสั่งแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
กองทุน 

  ข้อ ๑๓ ให้กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ ๔ ปี 
  เม่ือกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในตําแหน่งครบวาระ ๔ ปีแล้ว ยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการ
ข้ึนใหม่ ให้กรรมการท่ีครบวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซ่ึงได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าท่ี 
ท้ังนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 
  ในกรณีกรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการคัดเลือกกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลือของ กรรมการท่ีตนแทน 
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการตามข้อ ๑๑ (๑) มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้รองประธาน
กรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้ตามลําดับ แต่กรณีท่ีไม่มีหรือพ้นจากตําแหน่ง ให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลตามข้อ ๑๑ (๘) ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการแทน 
  ข้อ ๑๔ กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกตามข้อ ๑๑ (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) นอกจาก
การพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากตําแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ 

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

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

ส่วนท่ี ๒  การประชุม 

ข้อ ๑๕ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนตามความจําเป็น
และเหมาะสม   ปีหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งต้องดําเนินการ ดังนี้ 

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

ความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนของรายงาน 
(๔) รายงานบัญชีรับจ่ายและสถานการณ์การเงินของกองทุนให้ท่ีประชุมทราบ  
 
 



 ๕ 

                      ส่วนท่ี ๓  อํานาจหน้าท่ี 

  ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าท่ี 
  (๑) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงาน หรือโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน  
  กรณีกรรมการผู้ใดเป็นผู้เสนอโครงการให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อท่ีประชุมแต่ไม่  
มีสิทธิออกเสียงอนุมัติโครงการนั้น 
  (2) ออกระเบียบท่ีจําเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  
  (3) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชี
เงินหรือทรัพย์สินในกองทุน  
  (4) กํากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่ม หรือองค์กรผู้ท่ีได้รับอนุมัติตามข้อ ๑๐ ให้เป็นไป
ตามโครงการ ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  
  (5) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพ้ืนท่ีสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ท้ังท่ีบ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  (6) ให้คําแนะนําในการจัดทําข้อมูลและแผนดําเนินงานท่ีเก่ียวกับปัญหาสาธารณสุข 
ของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่างๆท่ีเก่ียวข้อง และองค์การบริหารส่วนตําบล 
  (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายและ
เงินคงเหลือของกองทุนเม่ือสิ้นปีงบประมาณ ให้สํานักงานสาขาจังหวัด สํานักงานเขต สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (8) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 
  กรณี (2) (3) และ (4) ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  

                                      หมวด ๕  เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

                         ส่วนท่ี ๑  ท่ีมาของเงิน 

ข้อ ๑๗  เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  มาจาก     
(๑) เงินท่ีได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้าง

เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 
(๒) เงินสมทบจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 

40 ของเงินท่ีได้รับจัดสรรตาม (๑) ท้ังนี้ การสมทบให้ดําเนินการเม่ือเริ่มต้นปีงบประมาณ  
(๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอ่ืน  
(๔) รายได้อ่ืนๆ ท่ีได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ     

ส่วนท่ี ๒  การรับเงิน 

ข้อ ๑๘ บรรดาเงินรายรับของกองทุน ให้นําส่งเข้าบัญชีของกองทุนท่ีเปิดไว้ตามข้อ ๒๑  

ข้อ ๑๙  การรับเงินเข้ากองทุน ให้รับเป็นเงินสด หรือเช็ค และให้ออกใบเสร็จรับเงิน 
ทุกครั้ง  



 ๖ 

ข้อ ๒๐ เงินสดท่ีกองทุนได้รับไว้  ให้นําฝากเข้าบัญชีของกองทุนภายในวันท่ีได้รับเงิน หาก
ไม่สามารถดําเนินการได้ทัน ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

มอบหมาย เก็บเงินสดดังกล่าวไว้ในซอง ระบุเงินกองทุน จํานวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และ
นําฝากไว้ในตู้นิรภัย ขององค์การบริหารส่วนตําบลแล้วนําฝากเข้าบัญชีในวันถัดไป  

ส่วนท่ี ๓  การเก็บรักษาเงิน 

ข้อ ๒๑  ให้คณะกรรมการกองทุนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสูงเนิน  ประเภทบัญชีเงินฝาก “ออมทรัพย์”  ชื่อบัญชี  “ระบบหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาส่วนตําบลโคราช”  เลขท่ีบัญชี 01-921-2-70146-9 

ข้อ ๒๒  การเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการกองทุน มอบหมายให้
ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตําบลโคราช หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคราช คนใดคนหนึ่ง 
ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนตําบล คนใดคนหนึ่งท่ีผู้บริหารสูงสุดมอบหมายไว้จํานวน 2 คน รวมเป็นผู้ 
ลงนาม 2 คน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน 

ส่วนท่ี ๔  การส่ังจ่ายเงิน 

ข้อ ๒๓  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคราช  สั่งจ่ายเงินกองทุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามข้อ ๑๐ ภายใต้โครงการท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  

ข้อ ๒๔  วิธีการจ่ายเงินกองทุน  ให้จ่ายได้ดังนี้ 
(๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม     
(๒) จ่ายทางธนาคาร โดยอาจทําการเบิก/ถอน ตามหลักเกณฑ์ข้อ 22 และมอบหมายให้

เจ้าหน้าท่ีโอนเงินให้ผู้รับเงินทางธนาคารในคราวเดียวกันได้ 
(๓) จ่ายเป็นเงินสด  กรณีนี้ให้จ่ายได้เฉพาะท่ีจําเป็นและวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท      

ข้อ ๒๕  การจ่ายเงินตามข้อ ๒๔ ให้จ่ายในนามของผู้มีสิทธิรับเงิน 
(๑) กรณีเป็นหน่วยงาน  ให้หัวหน้าของหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับ

เงินด้วยตนเองได้ให้มอบอํานาจเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนเป็นผู้รับเงิน 
  (๒) กรณีเป็นกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  ให้หัวหน้ากลุ่มหรือองค์กรประชาชนและ
ผู้รับผิดชอบโครงการชุดเบิกจ่ายเงิน อีกจํานวน ๑ คน รวมเป็น ๒ คน เป็นผู้รับเงิน 

                     ข้อ ๒๖  การจ่ายเงินกองทุนต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินท่ีเป็นใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญ
รับเงิน หรือหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน  เพ่ือเก็บไว้ให้ตรวจสอบ                    

หมวด ๖ การบันทึกบัญชีและการรายงานการเงิน 

ข้อ ๒๗  การบันทึกบัญชี  
(๑) ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีถือปฏิบัติ  แต่ให้แยกระบบ

บัญชีออกจากระบบบัญชีปกติอีกชุดหนึ่งต่างหาก    
(๒) รอบระยะเวลาบัญชี  ให้ถือตามปีงบประมาณ  การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันท่ี

ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนตําบล 

ข้อ ๒๘  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้พนักงานส่วนตําบลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ โดยได้รับค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนดได้  



 ๗ 

(๑) บันทึกบัญชีตามข้อ ๒๗     
(๒) จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่าย และเงินคงเหลือประจําเดือน ด้วย

ระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ หรือระบบอ่ืน   
(๓) จัดส่งข้อมูลตาม (๒) ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้วให้สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตทุกไตรมาส โดยจัดส่งภายใน ๓๐ วันนับจากสิ้นไตรมาสตามรูปแบบ 
ท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด และทุกสิ้นปีงบประมาณให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติสาขาเขต สําเนาส่งให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติสาขาจังหวัด สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

                                   หมวด ๗ การสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

                                ส่วนท่ี ๑ ข้ันตอน หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการสนับสนุน  

ข้อ ๒๙  หน่วยงาน หรือกลุ่ม หรือองค์กรประชาชนใด ท่ีประสงค์จะขอรับการสนับสนุน
เงินจากกองทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุข หรือดําเนินกิจกรรม ด้านสาธารณสุขท่ีอยู่
ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน ให้หัวหน้าของหน่วยงาน หรือของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนนั้น เสนอ
ขอรับการสนับสนุนได้ในรูปแบบของโครงการ และนําส่งต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  

ข้อ ๓๐ หลังจากองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับโครงการตามข้อ ๒๙ แล้วให้กองทุน
หลักประกันสุขภาพพิจารณาแล้ว  หากมีมติไม่อนุมัติ  ให้แจ้งผู้ขอรับการสนับสนุนทราบพร้อมด้วยเหตุผล
หากเป็นโครงการท่ีสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ให้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและนําส่งเข้ามาใหม่  ตามเง่ือน
เวลาท่ีกําหนด 

         
ส่วนท่ี ๒  วิธีการสนับสนุนเงินกองทุน 

 

ข้อ ๓๑ การสนับสนุนเงินกองทุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน ก่อนจ่ายให้ดําเนินการดังนี้ 

ถ้าจํานวนเงินตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ให้เปิดบัญชีเงินฝากท่ี
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสูงเนิน ประเภทบัญชี “ออมทรัพย์” เพ่ือรองรับเงิน
สนับสนุน 

ข้อ ๓๒ ในการเบิกจ่ายเงินกองทุน เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
ตามโครงการ ให้มีหลักฐานประกอบด้วย  

 (๑) แบบเสนอโครงการ  
 (2) สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก  
 (3) แบบใบเบิกเงิน  
 (4) แบบใบยืมเงิน กรณีสนับสนุนในลักษณะเงินยืมให้กับกลุ่มหรือองค์กรประชาชน 

ข้อ ๓๓ ให้หัวหน้าของหน่วยงาน รับผิดชอบในการเบิกเงินตามข้อ ๓๒ และให้หัวหน้า
กลุ่มหรือองค์กรประชาชน รับผิดชอบในการยืมเงินและทําสัญญายืมเงินตามข้อ ๓๒ (4)  

ข้อ ๓๔ ในการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากตามข้อ ๓๑ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ เฉพาะกรณีหน่วยงาน ให้หัวหน้าของหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติตามรายการและ
ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนและให้เก็บหลักฐานการอนุมัติไว้เพ่ือการตรวจสอบ  



 ๘ 

ข้อ ๓๕ ภายใน ๓๐ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และนําส่งต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  พร้อมด้วย 

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

เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการส่งใช้เงินยืม ของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน และใช้เป็นหลักฐานในการรายงานผล
การดําเนินงานของหน่วยงาน  สําหรับหน่วยงานหลักฐา ให้ใช้สําเนาท่ีรับรองความถูกต้อง ส่วนต้นฉบับ 
ให้เก็บไว้ท่ีหน่วยงานเพ่ือการตรวจสอบ 

            หมวด 8  ค่าตอบแทนผู้ดําเนินงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ข้อ ๓๗ ค่าตอบแทนผู้ดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน 
หากเป็นการปฏิบัติงานท่ีมีความจําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าท่ีกําหนดในโครงการ
ท่ีได้รับอนุมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราดังต่อไปนี้ 

(๑)  กรณีผู้ ดําเนินงานเป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข  
ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะโครงการจัดบริการสาธารณสุขท่ีเชิงรุกลงในชุมชน และให้เบิกจ่ายได้ในช่วงนอกเวลา
ราชการโดยอาศัยอัตราการเบิกจากจากระเบียบ กฎหมาย ท่ีต้นสังกัดกําหนด 

 (๒) กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชนเป็นผู้ดําเนินงาน  หรือเข้าร่วมดําเนินงานกับ (๑) ให้
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการดําเนินกิจกรรมตามสมควรอย่างประหยัด  

 ข้อ ๓๘ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม  จัดประชุม หรือจัดเวที
ประชาคม จัดรับฟังความคิดเห็น หรือจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน การเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

                       หมวด 9 การบริหารหรือพัฒนากองทุนและการบังคับใช้ระเบียบ 

         ส่วนท่ี ๑ การบริหารหรือพัฒนากองทุน 

  ข้อ ๓๙ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลบริหารหรือพัฒนากองทุนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เข้มแข็ง  มีระบบการดําเนินงานท่ีสะดวก คล่องตัวและได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ (๓) 

  ข้อ ๔๐ ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓๙  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้  
(๑) การจัดซ้ือ จัดจ้าง ให้ใช้แนวทางตามข้อ ๓๖ (๑) โดยแบบการรายงานขออนุมัติซ้ือจ้าง 

การสั่งซ้ือสั่งจ้างและการตรวจรับพัสดุ ให้ใช้ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือปรับ-ลด เอกสารได้
ตามสมควร  โดยอนุโลม   

(๒) ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง  ให้เบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วม
ประชุมดังนี้ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมอัตรา ๒๕ บาทต่อม้ือต่อคน และค่าอาหารไม่เกิน ๘๐ บาทต่อม้ือ
ต่อคน ส่วนค่าตอบแทนการประชุมให้เบิกจ่ายในอัตราดังนี้  

(๒.๑) กรรมการกองทุนหรือท่ีปรึกษา  ครั้งละ 3๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งจ่ายได้
ไม่เกิน ๒ ครั้ง  

 (๒.๒) อนุกรรมการ  ครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งจ่ายได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
 (๒.๓) คณะทํางาน  ครั้งละ ๒๐๐ บาทต่อคน  เดือนหนึ่งจ่ายได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 

โดยจํานวนครั้งการเบิกจ่ายของ (๒.๒) และ (๒.๓) ให้เป็นไปตามจํานวนครั้งท่ี (๒.๑) เบิกจ่าย 



 ๙ 

(๓) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคณะทํางาน  ให้เบิกจ่ายได้  
ในกรณีจําเป็น โดยหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อ ๓๗ (๑) ส่วนแบบในการเบิกให้ใช้ตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนตําบลโดยอนุโลม  

(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะเดินทางสําหรับ
กรรมการ ท่ีปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทํางาน และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐรวมท้ังพนักงานจ้าง 
(ชั่วคราว) ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 

(5)  ค่าตอบแทนการบันทึกบัญชี หรือการอ่ืนใดต่อการบริหารจัดการกองทุน  ให้เบิกจ่าย
ได้ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเห็นควร  

(6) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น โครงการฝึกอบรม หรือการจัดประชุม ให้เป็นไปตามข้อ ๓๘ 
(7) ใบเบิกเงิน ให้เป็นไปตามแบบท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพกําหนด      

ส่วนท่ี ๒ การบังคับใช้ระเบียบ 

  ข้อ ๔๑ เพ่ือให้การดําเนินงานกองทุน และการบังคับใช้ระเบียบของกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลประชาสัมพันธ์ระเบียบกองทุนผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ทราบ
ท่ัวกัน 

  ข้อ ๔๒ เพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนระเบียบ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ อย่างน้อ ๓๐วัน ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลตรวจสอบโครงการท่ีกองทุนให้การสนับสนุน หากพบว่าโครงการใด 

(๑) หน่วยงานยังไม่รายงานผลการดําเนินงาน 
(๒) กลุ่มหรือองค์กรประชาชนยังไม่รายงานผลการดําเนินงานและส่งใช้เงินยืม 

ตามระเบียบกองทุนข้อ ๓๕ ให้ทําหนังสือแจ้งเตือนหัวหน้าหน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรประชาชนท่ีได้รับ
การสนับสนุนนั้นดําเนินการตามระเบียบ (ครั้งท่ี ๑) 

  ข้อ ๔๓ หลังสิ้นปีงบประมาณ และครบกําหนดระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงาน
และส่งใช้เงินยืมตามระเบียบแล้ว แต่หน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรประชาชนตามข้อ ๔๒ (๑) และ (๒) ยัง 
ฝ่าฝืน ให้ดําเนินการดังนี้   
                (๑) ทําหนังสือแจ้งเตือน (ครั้งท่ี ๒) พร้อมกับกําหนดระยะเวลาให้ดําเนินการ  
 (๒) หากครบกําหนดระยะเวลาตาม (๑) แล้วยังไม่ดําเนินการให้ทําหนังสือแจ้งเตือน พร้อมกับ
กําหนดระยะเวลาให้ดําเนินการ (ครั้งท่ี ๓ หรือครั้งสุดท้าย)  

ในการแจ้งเตือนตาม (๒) กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชนให้แจ้งมาตรการไปด้วยว่าหาก
ครบกําหนดแล้วยังไม่ดําเนินการ จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายต่อไปและเม่ือครบกําหนดระยะเวลา
ตาม (๒) แล้วยังไม่ดําเนินการให้รวบรวมหลักฐานต่างๆ และขอความร่วมมือส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ีเก่ียวข้อง ในการดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  ท้ังนี้ ระยะเวลาท่ีกําหนดตาม (๑) และ (๒) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  

ข้อ ๔๔ หลังจากองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกจ่ายเงินยืมแล้ว  หากพบว่ากลุ่มหรืองค์กร
ประชาชนใด   มีพฤติการรับเงินยืมแล้วไม่ดําเนินโครงการ  หรือดําเนินโครงการไม่เป็นไปตามท่ีได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการกองทุน หรือไม่รายงานผลการดําเนินงานและส่งใช้เงินยืมตามระเบียบ  ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลประสานธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาสูงเนิน เพ่ือตรวจสอบ 
หากพบว่ายังมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีท่ีรองรับเงินยืมตามโครงการ ให้แจ้งธนาคารเพ่ือโอนเงินจากบัญชี
ดังกล่าวคืนเข้าบัญชีของกองทุน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญายืมเงิน  



 ๑๐ 

  ข้อ ๔๕ กรณีหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรประชาชนใดท่ีได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
แล้ว มีพฤติการท่ีฝ่าฝืนระเบียบข้อ ๔๓ และข้อ ๔๔ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาโครงการครั้งต่อไป
ตามท่ีเห็นสมควร อาจไม่อนุมัติหรืออนุมัติภายใต้เง่ือนไขให้องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
หรือจ่ายเงินยืมได้ต่อเม่ือโครงการเดิมได้ดําเนินการถูกต้องตามระเบียบแล้ว 

หมวด 10  ทรัพย์สินของกองทุน 

ส่วนท่ี ๑  ท่ีมาของทรัพย์สิน 

ข้อ ๔๖  ทรัพย์สินของกองทุน อาจได้มาจาก 
(๑) องค์การบริหารส่วนตําบลจัดซ้ือจัดจ้าง    

(ก) จากเงินท่ีเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนตามข้อ ๑๐    
(ข) จากเงินท่ีมีผู้บริจาคเข้ากองทุน โดยระบุวัตถุประสงค์การบริจาคเพ่ือสําหรับ

ให้จัดซ้ือจัดจ้างทรัพย์สินให้กับกองทุน 
 

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

จะใช้ต้องซ่อมแซมก่อนและการดําเนินการดังกล่าวต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก กรณีนี้องค์การบริหารส่วนตําบล
จะรับทรัพย์สินนั้นไว้หรือไม่ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

                       ส่วนท่ี ๒  การจัดการทรัพย์สินและการควบคุม 

ข้อ ๔๗  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้บุคคลใดในคณะทํางาน เป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดการเก่ียวกับการควบคุม การยืม การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม การจําหน่าย หรือการ
ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับทรัพย์สินของกองทุน 

ข้อ ๔๘  ในการควบคุมทรัพย์สินของกองทุน ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ ๔๗ ดําเนินการ
ดังนี้   

(๑) หลังรับมอบทรัพย์สิน ให้ลงทะเบียน กรณีเป็นทรัพย์สินท่ีจัดซ้ือตามโครงการ
เงินกองทุนหรือได้รับบริจาค ให้จัดทําบัญชีสรุป  เพ่ือควบคุมการยืม 

(๒) เก็บรักษาทรัพย์สินให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย และจํานวนครบถ้วนตามทะเบียน 
และหากพบว่าทรัพย์สินใดได้รับความเสียหาย ให้รายงานองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือดําเนินการต่อไป 

(๓) ตรวจสอบทรัพย์สินประจําปีในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ และรายงานผลการ
ตรวจสอบให้นายกเทศมนตรีทราบ สําหรับคณะกรรมการกองทุนให้รายงานในการประชุมครั้งแรก 
ของปีงบประมาณถัดไป                                

ข้อ ๔๙  กรณีผลการตรวจสอบตามข้อ ๔๘ (๓) พบว่ามีทรัพย์สินของกองทุนชํารุด 
เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งเพ่ือสอบ
ข้อเท็จจริง และดําเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป      

 

                            



 ๑๑ 

    ส่วนท่ี ๓  การยืมทรัพย์สิน 

ข้อ ๕๐ กรณีหน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือประชาชนท่ัวไป ท่ีประสงค์ 
จะยืมทรัพย์สินของกองทุน เพ่ือนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน ให้ดําเนินการดังนี้  

 (๑) ให้ผู้ยืม ยื่นคําขออนุมัติยืมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  
(๒) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ยืมหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว  

 (๓) การยืมครั้งหนึ่งๆ ให้ยืมได้ไม่เกิน ๙๐วัน ในกรณีท่ีจําเป็นต้องยืมต่อเนื่องให้ดําเนินการ
ตาม (๑) ก่อนครบกําหนดส่งคืนอย่างน้อย ๑๕ วันเว้นแต่เป็นทรัพย์สินท่ีใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ
ต่อเนื่อง ให้ส่งคืนเม่ือหมดความจําเป็นหรือมีการยกเลิกโครงการ 

 (๔) กรณีมีผู้ยื่นคําขอหลายคนแต่ทรัพย์สินมีจํานวนจํากัด ให้พิจารณาตามลําดับ ยกเว้น
รายท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน อาจพิจารณาให้ยืมโดยไม่เรียงลําดับก็ได้ 

ข้อ ๕๑ ในระหว่างยืม ให้ผู้ยืมรับผิดชอบในการดูแลรักษา หากเกิดการชํารุดให้แจ้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ เพ่ือซ่อมบํารุงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไป 

ข้อ ๕๒ ในการส่งคืนทรัพย์สิน ให้ผู้ยืมส่งคืนในสภาพท่ีใช้การได้ ตามเวลาท่ีกําหนดหรือ
เม่ือหมดความจําเป็นในการใช้งานแล้ว หากมีการสูญหายระหว่างยืมให้ผู้ยืมชดใช้เป็นทรัพย์สิน หรือเป็นเงิน
ตามราคาท่ีเป็นอยู่ขณะยืมให้แก่กองทุนเว้นแต่คณะกรรมการกองทุนจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

ส่วนท่ี ๔  การบํารุงรักษา ซ่อมแซม และการจําหน่ายทรัพย์สิน 

ข้อ ๕๓ ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ ๔๗ มีหน้าท่ี  
(๑) บํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินตามทะเบียนสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการให้อยู่ใน

สภาพท่ีสามารถใช้การได้  โดยเบิกจ่ายจากวงเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 
(๒) ในการดําเนินการตาม (๑) ให้บันทึกรายละเอียดและวงเงินค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง 
(๓) กรณีท่ีเห็นว่าทรัพย์สินใดของกองทุน หมดความจําเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลือง

ค่าใช้จ่ายมาก ให้รายงานนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาจําหน่ายโดยการขายหรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
ท้ังนี้ ให้รายงานพร้อมกับการรายงานตามข้อ ๔๘ (๓)  

(๔) ทรัพย์สินใดท่ีจําหน่ายแล้วตาม (๓) ให้จําหน่ายออกจากทะเบียนสังหาริมทรัพย์ หากมี
เงินท่ีได้จากการจําหน่ายให้นําฝากเข้าบัญชีของกองทุน           

ข้อ ๕๔ ในการดําเนินงานกองทุน หากไม่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุน  

      ประกาศ  ณ  วันท่ี    11  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2558 
 
 
 
            (นายสุชาติ   ยาวิศิษฏ์) 
                  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
                                                  องค์การบริหารส่วนตําบลโคราช 
 
 
 



 ๑๒ 

 
 


