
 
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
ว่าด้วยการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

............................................. 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง   ให้มีความเหมาะสม  และ
เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๑ (๒)  แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์  เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๙  ประกอบกับเอกสารแนบท้ายตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ  เรื่องการกําหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถอ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง  จึงมีมติในการประชุมครั้งท่ี  
1/๒๕60  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  2559   ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 

หมวดที่ ๑  บททั่วไป 

ส่วนที่  ๑  ชื่อ  ที่ตั้ง  บทนิยาม 
 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถอ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง  ว่าด้วยการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน  พ.ศ. 
๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง  ว่าด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง พ.ศ. ๒๕๕8  ลงวันที่ 25  มีนาคม  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ ๔ สํานักงานกองทุน ตั้งอยู่ ณ สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง   เลขที่ –  

หมู่ที่ 1 บ้านโคกกะจะ-บัวลาย  ตําบลรอบเมือง  อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ข้อ ๕ ให้นายก องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง  รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจ

ตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาดการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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ข้อ ๖ ในระเบียบนี้  
“องค์การบริหารส่วนตําบล ”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง ตาม

กฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  

“นายกองค์การบริหารส่วนตําบล”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง 

“กองทุนหลักประกันสุขภาพ ”  หมายความว่า  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถอ่น
หรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และการรักษาพยาบาลระดับ  ปฐมภูมิเชิงรุก ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต 

“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถอ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง 

“คณะอนุกรรมการ ”  หมายความว่า คณะบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าที่
ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ ในการบริหารจัดการกองทุน และการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 

“คณะทํางาน”  หมายความว่า  คณะบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนแต่งต้ังเพ่ือช่วยเหลือการ
ดําเนินงานของกองทุน 

“การจัดบริการสาธารณสุข ”  หมายความว่า   การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค  
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตาม ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรค  ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทิ้งถ่ินหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 

“สถานบริการ ”  หมายความว่า  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของ
สภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดเพิ่มเติม 

“หน่วยบริการ ”  หมายความว่า  สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“หน่วยงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรงแต่
มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

“หน่วยงานอื่น ”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านสาธารณสุขโดยตรง แต่อาจ
ดําเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพหรือการปูองกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา   
วัด เป็นต้น 

“กลุ่มหรือองค์กรประชาชน”  หมายความว่า  องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน ที่
มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตั้งแต่ ๕ คนข้ึนไป ซึ่งเป็นการ
รวมตัวกันดําเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากําไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 
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“ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง”  หมายความว่า  ผู้สูงอายุหรือบุคคลอื่นๆ ที่มีคะแนนประเมิน
ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล ( Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 
๑๑ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม และมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ในเอกสารแนบท้าย 

“การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง”  หมายความว่า  การ
บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ในเอกสารแนบท้าย ที่เป็นการให้บริการ ณ ครัวเรือน หรือที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือท่ีหน่วยบริการ หรือที่สถานบริการ ที่ให้บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยบุคลากรสาธารณสุข หรือผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

“ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน”  หมายความว่า  ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ที่มีชื่ออย่างอ่ืนตามข้อ ๗ (๓) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือที่คณะอนุกรรมการตามข้อ ๘/๑ เห็นชอบ 

“ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ( Care giver) หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง หรือ
คณะอนุกรรมการอื่นภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบ 

 “เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้หน่วยงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการที่ได้รัยอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ภายใต้ระเบียบของกองทุน 

“เงินยืม”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้กับกลุ่มหรือองค์กรประชาชนยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ภายใต้ระเบียบของกองทุน 

“ทรัพย์สิน”  หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร
และมีอายุการใช้งานนานเกิน ๑ ปีขึ้นไป 

 

ส่วนที่ ๒  วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 

ข้อ ๗ กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
(๑) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ

หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในพื้นท่ี สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(๒) สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่ม หรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ดําเนินงาน
ตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค ให้กับสมาชิกหรือประชาชน
พ้ืนที ่

(๓) สนับสนุนละส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงตามชุดมสิทธิประโยชน์และอัตราที่กําหนดในเอกสารแนบท้าย ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ชุมชน หรือหน่วยบริการ หรือสถานบริการ ที่จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงตามท่ีคณะอนุกรรมการเห็นชอบ 
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หมวด ๒  การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 
ข้อ ๘ ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อ ๗ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 
ข้อ ๙ ในการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนตามข้อ ๘ ให้ องค์การบริหารส่วนตําบล

รอบเมืองส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที ่

 
หมวด ๓  การใช้จ่ายเงินกองทุน 

ข้อ ๑๐ เงินกองทุน  ให้ใช้จ่ายเพื่อ  
(๑) สนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ หรือดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

ข้อ ๗ และในกรณีท่ีกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นตามข้อ ๗ (๒) จําเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะ
เป็นครุภัณฑ์สําหรับใช้ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ให้สนับสนุนได้ไม่เกินวงเงิน ๕ ,๐๐๐ บาทต่อโครงการ 
และเม่ือจัดซื้อแล้วให้อยู่ในความดูแลของผู้ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ 

(๒) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และการรักษาพยาบาลเชิงรุกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ คน
พิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่มีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในชุมชน เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของเงิน
รายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณ 

(๓) สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพไม่เกิน ร้อยละ 
๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ กรณีท่ีจําเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยตรง กับการ
ดําเนินงานครุภัณฑ์นั้นต้องมีราคาไม่เกิน ๒๐ ,๐๐๐ บาท/หน่วย โดยการจัดซื้อ จัดจ้างให้ใช้ระเบียบ องค์การ
บริหารส่วนตําบลรอบเมืองโดยอนุโลม 

(๔) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ตามความจําเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ 

(๕) สนับสนุนและส่งเสริมการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
โดยแยกบัญชีเบิกจ่ายจากบัญชี “บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง เพ่ือการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง” 

ทั้งนี้ ภายใต้โครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัต ิ
 

หมวด ๔  คณะกรรมการกองทุนและท่ีปรึกษากองทุน 

ส่วนที่ ๑  องค์ประกอบ  การคัดเลือก  และการด ารงต าแหน่ง 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการกองทุน  ประกอบด้วย  
(ก) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ เป็นที่ปรึกษา  
(ข) สาธารณสุขอําเภอเมืองปราจีนบุรี  เป็นที่ปรึกษา  
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง เป็นประธานกรรมการ  
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่  จํานวน ๒ คน  เป็นรองประธานกรรมการ  
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(๓) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง เป็นกรรมการ  
ที่สภามอบหมาย จํานวน ๒ คน 

(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่              เป็นกรรมการ  
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  เป็นกรรมการ 

ในพ้ืนที่ที่คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน 
(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน เป็นกรรมการ  

หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไม่เกิน ๕ คน 
(๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เป็นกรรมการ 

ประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพ้ืนที่ จํานวน ๑ คน (ถ้ามี) 
(๘) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(๙) เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
ข้อ ๑๒ การคัดเลือกกรรมการตามข้อ ๑๑ กรณี (๔) (๕) และ (๖) ให้ องค์การบริหารส่วน

ตําบลรอบเมืองจัดประชุมเพ่ือให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด ส่วนกรณี (๒)ให้กรรมการ (๑) และ (๓)-(๙)  ประชุมคัดเลือก จํานวน ๒ คนจากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ 
โดยให้คนที่ ๑ เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานคนที่สอง 

ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมบันทึก
รายงานการประชุมคัดเลือกให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อออกคําสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
กองทุน 

ข้อ ๑๓ ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคัดเลือกมีวาระอยู่ในตําแหน่ง คราว
ละ ๔ ป ี

เมื่อกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในตําแหน่งครบวาระ ๔ ปีแล้ว ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้น
ใหม่ ให้กรรมการที่ครบวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ต้องไม่
เกินหกสิบวัน 

ในกรณีกรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการคัดเลือกกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลือของ กรรมการท่ีตนแทน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ ๑๑ (๑) มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน
กรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ตามลําดับ แต่กรณีที่ไม่มีหรือพ้นจากตําแหน่ง ให้ปลัด องค์การบริหาร
ส่วนตําบลรอบเมืองตามข้อ ๑๑ (๘) ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน 

ข้อ ๑๔ กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ ๑๑ (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) นอกจากการพ้น
จากตําแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากตําแหน่งในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ย้ายไปดํารงตําแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่อ่ืน 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้ 

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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 ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งต้ัง “คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะ
ยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล        เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ (๒ คน)  อนุกรรมการ  
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่หรือผู้แทน (๑ คน)  อนุกรรมการ  
(๔) สาธารณสุขอําเภอในพ้ืนที่หรือผู้แทน (๑ คน)    อนุกรรมการ 
(๕) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่ (๑ คน)    อนุกรรมการ  
(๖) ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (๑ คน)   อนุกรรมการ 
(๗) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (๑ คน)    อนุกรรมการ 
(๘) ปลัด อบต. หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย      อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

ส่วนที่ ๒  การประชุม 
ข้อ ๑๖ ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนตามความ

จําเป็นและเหมาะสม ภายในหนึ่งปีงบประมาณ ต้องไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งต้องดําเนินการ 
ดังนี้ 

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

ความถูกต้อง  สมบูรณ์ครบถ้วนของรายงาน 
(๔) รายงานบัญชีรับจ่ายและสถานการณ์การเงินของกองทุนให้ที่ประชุมทราบ 
 

ส่วนที่ ๓  อ านาจหน้าที่ 
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าที่  
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงาน หรือโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุน 
กรณีกรรมการผู้ใดเป็นผู้เสนอโครงการ ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิ

ออกเสียงอนุมัติโครงการนั้น 
(๒) ออกระเบียบที่จําเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  และระเบียบว่าด้วย

ค่าตอบแทนของอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน หรือผู้ดําเนินงาน 
(๓) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชีเงิน

หรือทรัพย์สินในกองทุน 
(๔) กํากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่ม หรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๑๐ ให้เป็นไปตาม

แผนงาน โครงการ ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 
(๕) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายต่างๆ  ในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข  ทั้ง

ที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
(๖) ให้คําแนะนําในการจัดทําข้อมูลและแผนดําเนินงานที่เก่ียวกับปัญหาสาธารณสุขของ

กลุ่มเปูาหมาย หน่วยบริการต่างๆที่เก่ียวข้อง และองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง 
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(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงิน
คงเหลือของกองทุนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้สํานักงานสาขาจังหวัด สํานักงานเขต สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินงานตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 

กรณี (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ข้อ ๑๘ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
มีอํานาจหน้าที่ 

(๑) พิจารณาจัดหา กําหนดอัตราการชดเชยค่าบริการ 
(๒) เห็นชอบให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยบริการ หรือสถานบริการ 

เข้าร่วมจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์และอัตราที่กําหนดในเอกสารแนบท้าย 

 
หมวด ๕  เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ส่วนที่ ๑  ที่มาของเงิน 
ข้อ ๑๙ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  มาจาก 
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้าง

เสริมสุขภาพและการปูองกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 
(๒) เงินสมทบจากงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง  ในอัตราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 ของเงิน ที่ได้รับจัดสรรตามข้อ (๑) ทั้งนี้ การสมทบให้ดําเนินการเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ 
(๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น 
(๔) รายได้อ่ืนๆ ที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ข้อ 19/1 นอกจากเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามข้อ 19 แล้ว ให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความพร้อม ความเหมาะสม ซึ่งได้แสดงความจํานงเข้าร่วมและสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบ ได้รับเงินเพิ่มจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนค่าบริการ
สาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 

 

ส่วนที่ ๒  การรับเงิน 
ข้อ ๒๐ บรรดาเงินรายรับของกองทุน ให้นําส่งเข้าบัญชีของกองทุนที่เปิดไว้ตามข้อ ๒๓ 
ข้อ ๒๑ การรับเงินเข้ากองทุน ให้รับเป็นเงินสด หรือเช็ค และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของ

กองทุน ตามแบบใบสําคัญรับเงิน ให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินโดยการโอนผ่านทางธนาคารตามข้อ 
๑9 (๑) ให้ใช้หนังสือตอบรับการได้รับเงินเป็นหลักฐานการรับเงินแทนใบเสร็จรับเงิน 
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ข้อ ๒๒ เงินสดที่กองทุนได้รับไว้ ให้นําฝากเข้าบัญชีของกองทุนภายในวันที่ได้รับเงิน หากไม่
สามารถดําเนินการได้ทัน ให้พนักงาน ส่วนตําบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง มอบหมาย เก็บเงิน
สดดังกล่าวไว้ในซอง ระบุเงินกองทุน จํานวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนําฝากไว้ในตู้นิรภัย 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง แล้วนําฝากเข้าบัญชีในวันถัดไป 

 

ส่วนที่ ๓  การเก็บรักษาเงิน 
ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการกองทุนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเมืองปราจีนบุรี ประเภทบัญชีเงินฝาก “ออมทรัพย์” จํานวน ๒ บัญชี คือ 
(๑) ชื่อบัญชี “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วน 

ตําบลรอบเมือง” 
(๒) ชื่อบัญชี “บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง เพ่ือการ

ดูแลผู้สูงอายุ  ที่มีภาวะพ่ึงพิง” 
ข้อ ๒๔ การเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการกองทุน มอบหมายให้ประธาน

กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นอีก 1 คน เป็นผู้มีอํานาจลงนามร่วมกันในการเปิด
บัญชีและสั่งจ่ายเงินจากบัญชี  โดยเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินจากบัญชี ให้ลงนามร่วมลงนามในการสั่งจ่ายเงินทุกครั้ง 

ทั้งนี้ ให้บัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ตามระเบียบที่ยกเลิก เป็นบัญชีเงินฝากตามระเบียบนี้ 
 

ส่วนที่ ๔  การสั่งจ่ายเงิน 
ข้อ ๒๕ ให้นายก องค์การบริหารส่วนตําบลรอบบเมือง สั่งจ่ายเงินกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ตามข้อ ๑๐ ภายใต้โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 
ข้อ ๒๖ วิธีการจ่ายเงินกองทุน ให้จ่ายได้ดังนี้  
(๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ 
(๒) จ่ายทางธนาคาร 
(๓) จ่ายเป็นเงินสด กรณีนี้ให้จ่ายได้เฉพาะที่จําเป็นและวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินตามข้อ ๒๔ ให้จ่ายในนามของผู้มีสิทธิรับเงิน 
(๑) ให้ประธานกองทุน กรรมการและเลขานุการ น เป็นผู้มีอํานาจลงนามร่วมกันสั่งจ่ายเงิน

จากบัญชี กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแผนงาน โครวการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุน   โดยเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินจากบัญชี ให้ลงนามร่วมลงนามในการสั่งจ่ายเงินทุกครั้ง 

(๒) กรณีเป็นหน่วยงาน ให้หัวหน้าของหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินด้วย
ตนเองได้ให้มอบอํานาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน 

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

ข้อ ๒๘ การจ่ายเงินกองทุน ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับ
เงิน หรือหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน เพ่ือเก็บไว้ให้ตรวจสอบ 
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หมวด ๖  การบันทึกบัญชีและการรายงานการเงิน 
 

ข้อ ๒๙ การบันทึกบัญชี 
(๑) ให้บันทึกตามระบบบัญชีของ องค์การบริหารส่วนตําบล ที่ถือปฏิบัติ  แต่ให้แยกระบบบัญชี

ออกจากระบบบัญชีปกติอีกชุดหนึ่งต่างหาก    
(๒) รอบระยะเวลาบัญชี  ให้ถือตามปีงบประมาณ  การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันที่ได้รับเงิน

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้อ ๓๐ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมืองมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือคณะทํางาน 
(๑) บันทึกบัญชีตามข้อ ๒9 
(๒) จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่าย และเงินคงเหลือประจําเดือน ด้วย

ระบบอิเล็กโทรนิกสารสนเทศ หรือระบบอื่น 
(๓) จัดส่งข้องมูลตาม (๒) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนและให้สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตทุกไตรมาส โดยจัดส่งภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสตามรูปแบบที่
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด และทุกสิ้นปีงบประมาณให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาขาเขต สําเนาส่งให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด 
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 

 

หมวด ๗ การสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ส่วนที่ ๑ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการสนับสนุน 
ข้อ ๓๑ หน่วยงาน หรือกลุ่ม หรือองค์กรประชาชนใด ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงิน

จากกองทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุข หรือดําเนินกิจกรรม ด้านสาธารณสุขที่อยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์ของกองทุน ให้หัวหน้าของหน่วยงาน หรือของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนนั้น เสนอขอรับการ
สนับสนุนได้ในรูปแบบของโครงการตามแบบที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพกําหนด  (แบบ กท.1)  และนําส่งต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบล ตามแบบ กท.2 

ข้อ ๓๒ หลังจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลรอบเมืองได้รับแผนปฏิบัติงานตามข้อ 30 แล้วให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) รวบรวมและเตรียมเข้าประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อกลั่นกรองและ 
พิจารณาโครงการ 

(๒) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการ 
ตาม (1) หากที่ประชุมมีความเห็นเช่นใด ให้ระบุความเห็น เพ่ือมชใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 

(๓) ให้มีรายงานการประชุม ที่ระบุมติให้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน  
และมติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ๓ คน มีคนหนึ่งเป็นหัวหน้าชุด ประกอบด้วย 
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    (ก) ชุดจัดซื้อจัดจ้าง   
(ข) ชุดตรวจรับ   
(ค) ชุดเบิกจ่ายเงิน 

โดยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ  คนหนึ่งแต่งตั้งให้รับผิดชอบได้ไม่เกิน ๒ ชุด และไม่ควรแต่งตั้งให้ชุด (ก) 
เป็นชุด (ข) ด้วย สําหรับชุด (ค) ให้หัวหน้าของหน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรประชาชนรับผิดชอบเป็นหัวหน้าชุด 

                          ยกเว้นการเสนอโครงการของหน่วยงาน ไม่ต้องจัดให้มีรายงานการประชุมตาม (๑)  
(๔) กรณีคณะกรรมการกองทุน พิจารณาแล้วมีมติ 

(๔.๑) ไม่อนุมัติ ให้แจ้งผู้ขอรับการสนับสนุนทราบพร้อมด้วยเหตุผล หากเป็น 
โครงการที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ให้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและนําส่งเข้ามาใหม่ตามเงื่อนเวลาที่กําหนด 

(๔.๒) อนุมัติ ให้ดําเนินการจัดทําโครงการพร้อมหนังสือขอรับการสนับสนุน   (จาก
กลุ่มหรือองค์กรประชาชน) และบันทึกข้อตกลง หากกรณีแผนปฏิบัติงานใดที่ประชุมมีมติให้ปรับเพิ่มหรือลด
รายการหรือค่าใช้จ่าย โดยแก้ไขให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมนั้น พร้อมควรระบุค่าใช้จ่ายสามารถถ่ัวเฉลี่ยได้ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม 

(๕) ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุน ให้ผู้เสนอโครงการหลังจากท่ีได้รับอนุมัติแล้วภายในไม่เกิน  
๑๕ วันทําการ 
 

ส่วนที่ ๒ วิธีการสนับสนุนเงินกองทุน 
ข้อ ๓๓ การสนับสนุนเงินกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการกองทุน ก่อนจ่ายให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ถ้าจํานวนเงินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติเกินกว่า ๑๐ ,๐๐๐ บาท ให้เปิดบัญชีเงินฝากที่

ธนาคารเพ่ีอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมือง ปราจีนบุรี  ประเภทบัญชี  “ออมทรัพย์ ”  ชื่อบัญชี   
“ชื่อ ...(หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรประชาชน) 

ในการเปิดบัญชีดังกล่าว ให้หัวหน้าของหน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ร่วมลงนาม
เบิกจ่ายด้วยทุกครั้ง 

หากหน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรประชาชนใดมีบัญชีเงินฝาก ในนามของหน่วยงานหรือ กลุ่ม
หรือองค์กรของตนอยู่แล้ว หรือท่ีเปิดไว้ตามระเบียบกองทุนที่ยกเลิก ให้ใช้บัญชีดังกล่าวได้ 

(๒) กรณีผู้ได้รับการสนับสนุนเป็นกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ให้จัดทําสัญญายืมเงิน ไว้เป็น
หลักฐานด้วยโดยทํา ๒ ฉบับเก็บไว้ฝุายละฉบับ 

ข้อ ๓๔ ในการเบิกจ่ายเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
ให้มีหลักฐานประกอบด้วย 

(๑) โครงการ 
(๒) บันทึกข้องตกลง 
(๓) สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก เพ่ือเป็นหลักฐานในการสั่งจ่ายเช็คเข้าบัญชี (กรณีสนับสนุน

ครั้งแรก) 
(๔) แบบใบเบิกเงิน/งบรายละเอียด กรณีสนับสนุนในลักษณะเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงาน 
(๕) สัญญายืมเงิน กรณีสนับสนุนให้กับกลุ่มหรือองค์กรประชาชน 
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ข้อ ๓๕ ให้หัวหน้าของหน่วยงาน รับผิดชอบในการเบิกเงินตามข้อ ๓๔ (๔) และให้หัวหน้ากลุ่ม
หรือองค์กรประชาชน รับผิดชอบในการยืมเงินและทําสัญญายืมเงินตามข้อ ๓4 (๕) 

ข้อ ๓๖ ในการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากตามข้อ ๓๓ (๑) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ เฉพาะกรณีหน่วยงาน ให้หัวหน้าของหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติตามรายการและค่าใช้จ่ายที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนให้เก็บหลักฐานการอนุมัติไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

ข้อ ๓๗ ภายใน ๓๐ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และนําส่งต่อองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง พร้อมด้วย 

(๑) หลักฐานการใช้จ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน 
(๒) เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นสาระสําคัญของโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
(๓) เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) 

เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการส่งใช้เงินยืม ของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน และใช้เป็นหลักฐานในการรายงานผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 
 

หมวด ๘  การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ข้อ ๓๘ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดจ้าง ดําเนินการดังนี้  
(๑) กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กระทําโดยวิธีตกลง

ราคาโดยอนุโลม 
(๒) กรณีวงเงินเกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

ของหน่วยงานโดยอนุโลม 
(๓) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้จัดซื้อจัดจ้าง 

- ในราคาที่เหมาะสม โดยถือราคากลางของทางราชการ เว้นแต่กรณีมีความ
จําเป็นให้ใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง 

- ที่มีคุณภาพ โดยซื้อพัสดุที่มีคุณภาพดีและมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ใช้งานมากท่ีสุด หรือเป็นพัสดุที่มีการรับประกัน หรือซื้อหรือจ้างจากผู้ที่มีประวัติดี และควรซื้อหรือจ้างจากร้านที่
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมืองหรือท้องถิ่นใกล้เคียง ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม (๒) ให้เป็นไป
ตามท่ีจัดหาได ้

- ให้ถูกกฎหมาย โดยมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดที่ถูกต้องและ
มีเอกสารประกอบได้แก่ ใบส่งของหรือหนังสือส่งมอบงานจ้าง กรณีวงเงินที่ซื้อหรือจ้างเกิน ๑ ,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
พันบาทถ้วน) ให้มีสําเนาบัตรประชาชนของผู้ขายหรือผู้รับจ้างแนบด้วย และในกรณีที่ระเบียบ/กฎหมายระบุให้
หักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระเบียบ/กฎหมาย ระบุ 

(๔) เมื่อผู้ขายหรือผู้จ้างส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง ให้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบ
ด้วย 
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หมวด ๙  ค่าตอบแทนผู้ด าเนินงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 

ข้อ ๓๙ ค่าตอบแทนผู้ดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน หาก
เป็นการปฏิบัติงานที่มีความจําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าที่กําหนดในโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีผู้ดําเนินงานเป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข ให้เบิกจ่ายได้
เฉพาะโครงการจัดบริการสาธารณสุขที่เชิงรุกลงในชุมชน และให้เบิกจ่ายได้ในช่วงนอกเวลาราชการเท่านั้นโดย 

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

ชั่วโมงละ ๖๐ บาท 
(๒) กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชนเป็นผู้ดําเนินงาน หรือเข้าร่วมดําเนินงานกับ (๑) ให้

เบิกจ่ายค่าตอบแทนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการได้ดังนี้ 
- กิจกรรมการให้บริการนวดแพทย์แผนไทยหรือนวดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม

โครงการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเรื้อรัง หรือดูแลผู้ปุวยหญิงหลังคลอดในชุมชน ให้เบิกจ่ายได้
ในอัตราชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท วันละไม่เกิน ๑ ชั่วโมงและไม่เกิน ๓ วันต่อสัปดาห์/ผู้ปุวย ๑ คน ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

- กิจกรรมการสํารวจ ตรวจสอบ หรือรณรงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ตามโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เบิกจ่าย
ในช่วงนอกเวลาราชการได้ อัตราชั่วโมงละ ๓๐ บาท วันละไม่เกิน ๗ ชั่วโมง 

(๓) กรณีเป็นโครงการเก่ียวกับการออกกําลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ค่าตอบแทนวิทยากร
หรือผู้นําออกกําลังกาย ให้เบิกจ่ายได้ครั้งละ ๓๐๐ บาท สัปดาห์หนึ่งไม่เกิน ๓ ครั้ง โดยวิทยากรหรือผู้นําออก
กําลังกายต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการนําออกกําลังกายที่ถูกต้อง 

(๔) กรณีโครงการใดที่กองทุนได้ประกาศกําหนดแบบเอกสาร หลักเกณฑ์และวิธีการไว้
โดยเฉพาะ ผู้ดําเนินงานตาม (๑) และ (๒) จะต้องถือปฏิบัติและให้ถือเป็นเงื่อนไขในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม
ระเบียบนี้ 

(๕) การกําหนดอัตราชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  โดย
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ( care giver) ที่ผ่านการฝึกอบรมและข้ึนทะเบียนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเชิงรุก    
ในพ้ืนที่ ๑ : ๕ – ๑๐ คน โดยได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง ไม่เกินอัตราค่าแรงขั้นต่ําวันละ ๓๐๐ บาท โดย 

- กลุ่มท่ี ๑ เคลื่อนไหวได้บ้างและอาจมีปัญหาและอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย
แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง  อัตราการชดเชยค่าบริการ เหมาจ่ายครั้งละ ๗๐ บาท ความถี่ของการให้บริการ
อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 

- กลุ่มท่ี ๒ เคลื่อนไหวได้บ้างและอาจมีปัญหา และอาจมีปัญหาการกิน หรือการ
ขับถ่าย แต่มีภาวะสับสนทางสมอง  อัตราการชดเชยค่าบริการ เหมาจ่ายครั้งละ ๘๐ บาท ความถี่ของการ
ให้บริการอย่างน้อยเดือนละ ๔ ครั้ง 

- กลุ่มท่ี ๓ เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย หรือมีอาการ
เจ็บปุวยรุนแรง อัตราการชดเชยค่าบริการ เหมาจ่ายครั้งละ ๙๐ บาท ความถี่ของการให้บริการอย่างน้อยเดือน
ละ ๔ ครั้ง 
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- กลุ่มท่ี ๔ เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย และมีอาการ
เจ็บปุวยรุนแรง หรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต อัตราการชดเชยค่าบริการ เหมาจ่ายครั้งละ ๑๐๐ บาท ความถี่ของ
การให้บริการอย่างน้อยเดือนละ ๘ ครั้ง 

ข้อ ๔๐ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม จัดประชุม หรือจัดเวที
ประชาคม จัดรับฟังความคิดเห็น หรือจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวด ๑๐ การบริหารหรือพัฒนากองทุนและการบังคับใช้ระเบียบ 

ส่วนที่ ๑ การบริหารหรือพัฒนากองทุน 
ข้อ ๔๑ ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง บริหารหรือพัฒนากองทุนให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง มีระบบการดําเนินงานที่สะดวก คล่องตัวและได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ (๓) 

ข้อ ๔๒ ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ ๔๐ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้  
(๑) การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ใช้แนวทางตามข้อ ๓๘ (๑) โดยแบบการรายงานขออนุมัติซื้อจ้างการ

สั่งซื้อสั่งจ้างและการตรวจรับพัสดุ ให้ใช้ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง โดยอนุโลม 
(๒) ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง ให้เบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วน
ค่าตอบแทนการประชุมให้เบิกจ่ายในอัตราดังนี้ 

(๒.๑) กรรมการกองทุนหรือท่ีปรึกษา ครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งจ่ายได้ไม่
เกิน 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) ให้เป็นไปตามจํานวนครั้งที่ (๒.๑) เบิกจ่าย 
(๓) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคณะทํางาน ให้เบิกจ่ายได้ ในกรณีจําเป็น 

โดยหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อ ๓ 9 (๑) ส่วนแบบในการเบิกให้ใช้ตามแบบของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลรอบเมือง โดยอนุโลม 

(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะเดินทางสําหรับ
กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทํางาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐรวมทั้งพนักงานจ้าง 
(ชั่วคราว) ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

(๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น โครงการฝึกอบรม หรือการจัดประชุม ให้เป็นไปตามข้อ ๔๐ 
(๖) ใบเบิกเงิน ให้เป็นไปตามแบบของท้องถิ่น 
(๗) ให้คณะทํางานกองทุนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
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ส่วนที่ ๒ การบังคับใช้ระเบียบ 
ข้อ ๔๓ เพ่ือให้การดําเนินงานกองทุน และการบังคับใช้ระเบียบของกองทุนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง  ประชาสัมพันธ์ระเบียบกองทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้
ทราบทั่วกัน 

ข้อ ๔๔ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ อย่างน้อย ๓๐ วัน ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง
ตรวจสอบโครงการที่กองทุนให้การสนับสนุน หากพบว่าโครงการใด 

(๑) หน่วยงานยังไม่รายงานผลการดําเนินงาน 
(๒) กลุ่มหรือองค์กรประชาชนยังไม่รายงานผลการดําเนินงานและส่งใช้เงินยืมตามระเบียบ

กองทุน ข้อ ๓๕ ให้ทําหนังสือแจ้งเตือนหัวหน้าหน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนนั้น
ดําเนินการตามระเบียบ 

ข้อ ๔๕ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และครบกําหนดระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงานและ
ส่งใช้เงินยืมตามระเบียบแล้ว แต่หน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรประชาชนตามข้อ ๔๔ (๑) และ (๒) ยังฝุาฝืน ให้
องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง ประสานกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมือง
ปราจีนบุรี เพื่อตรวจสอบหากพบว่ายังมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีที่รองรับเงินยืมตามโครงการ ให้ธนาคารโอนเงินจาก
บัญชีดังกล่าวคืนเข้าบัญชีของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญายืมเงิน 

ข้อ ๔๖ ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบล
รอบเมือง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ถ้าหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ไม่
ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม กองทุนฯ สามารถเรียกเงินเท่าจํานวนที่อุดหนุนไป
ทั้งหมดคืนได้ และให้กองทุนฯ ประสานธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาเมือง ปราจีนบุรี
เพ่ือตรวจสอบ หากพบว่ายังมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีที่รองรับเงินยืมตามโครงการ แจ้งธนาคารโอนเงินจากบัญชี
ดังกล่าวคืนเข้าบัญชีของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญายืมเงิน 

ข้อ ๔๗ กรณีหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรประชาชนใดที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนแล้วมี
พฤติกรรมที่ฝุาฝืนระเบียบข้อ ๔๕ และข้อ ๔๖ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาโครงการครั้งต่อไปตามที่
เห็นสมควร อาจไม่อนุมัติหรืออนุมัติภายใต้เงื่อนไขให้ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
หรือจ่ายเงินยืมได้ต่อเมื่อโครงการเดิมได้ดําเนินการถูกต้องตามระเบียบแล้ว 

 
 

หมวด ๑๑ ทรัพย์สินของกองทุน 

ส่วนที่ ๑  ที่มาของทรัพย์สิน 
ข้อ ๔๘ ทรัพย์สินของกองทุน อาจได้มาจาก  

(๑) เงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนตามข้อ ๑๐ (๓) 
(๒) เงินที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุน โดยระบุวัตถุประสงค์การบริจาคเพ่ือสําหรับให้จัดซื้อ

จัดจ้างทรัพย์สินให้กับกองทุน 
ส่วนการบริจาคทรัพย์สิน หรือรับโอนทรัพย์สิน จากหน่วยบริการ สถานบริการ หรือ

อ่ืนๆ นั้นให้เป็นไปตามระเบียบของท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องที่บัญญัติไว้ 
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ส่วนที่ ๒  การจัดการทรัพย์สินและการควบคุม 
ข้อ ๔๙ ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง มอบหมายให้บุคคลใดในคณะทํางาน เป็น

ผู้รับผิดชอบในการจัดการเก่ียวกับการควบคุม การยืม การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม การจําหน่าย หรือการ
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุน 

ข้อ ๕๐ ในการควบคุมทรัพย์สินของกองทุน ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ ๔๙ ดําเนินการดังนี้  
(๑) หลังรับมอบทรัพย์สิน ให้ลงทะเบียนตามแบบทะเบียนทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วน

ตําบลรอบเมือง กรณีเป็นทรัพย์สินที่จัดซื้อตามโครงการเงินกองทุนหรือได้รับบริจาค ให้จัดทําบัญชีสรุปทรัพย์สิน 
เพ่ือควบคุมการยืม 

(๒) เก็บรักษาทรัพย์สินให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย และจํานวนครบถ้วนตามทะเบียนและหาก
พบว่าทรัพย์สินใดได้รับความเสียหาย ให้รายงานองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง เพ่ือดําเนินการต่อไป 

(๓) ตรวจสอบทรัพย์สินประจําปีในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ตามแบบตรวจสอบ
ทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง  และรายงานผลการตรวจสอบให้นายก องค์การบริหารส่วน
ตําบลรอบเมืองทราบ สําหรับคณะกรรมการกองทุนให้รายงานในการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณถัดไป 

ข้อ ๕๑ กรณีผลการตรวจสอบตามข้อ 50 (๓) พบว่ามีทรัพย์สินของกองทุนชํารุด เสื่อมสภาพ 
หรือสูญหาย ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อสอบข้อเท็จจริง 
และดําเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป 

ส่วนที่ ๓  การยืมทรัพย์สิน 
ข้อ ๕๒ กรณีหน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์จะยืม

ทรัพย์สินของกองทุน เพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ให้ผู้ยืม ยื่นคําขออนุมัติยืมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง 
(๒) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมืองส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ยืมหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว 
(๓) การยืมครั้งหนึ่งๆ ให้ยืมได้ไม่เกิน ๙๐ วัน ในกรณีที่จําเป็นต้องยืมต่อเนื่องให้ดําเนินการ

ตาม (๑) ก่อนครบกําหนดส่งคืนอย่างน้อย ๑๕ วันเว้นแต่เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ
ต่อเนื่อง ให้ส่งคืนเม่ือความจําเป็นหรือมีการยกเลิกโครงการ 

(๔) กรณีมีผู้ยื่นคําขอหลายคนแต่ทรัพย์สินมีจํานวนจํากัด ให้พิจารณาตามลําดับ ยกเว้นรายที่
มีความจําเป็นเร่งด่วน อาจพิจารณาให้ยืมโดยไม่เรียงลําดับก็ได้ 

ข้อ ๕๓ ในการส่งคืนทรัพย์สิน ให้ผู้ยืมส่งคืนในสภาพที่การได้ ตามเวลาที่กําหนดหรือเม่ือหมด
ความจําเป็นในการใช้งานแล้ว หากมีการสูญหายระหว่างยืมให้ผู้ยืมชดใช้เป็นทรัพย์สิน หรือเป็นเงินตามราคาท่ี
เป็นอยู่ขณะยืมให้แก่กองทุนเว้นแต่คณะกรรมการกองทุนจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๕๔ เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตาม ทวงทรัพย์สินที่ให้ยืม
ไปภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกําหนด 

ส่วนที่ ๔  การบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
ข้อ ๕๕ ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ ๔๙ มีหน้าที่  
(๑) บํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินตามทะเบียนสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการให้อยู่ใน

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

ค่าใช้จ่ายมาก ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง เพ่ือพิจารณาจําหน่ายทรัพย์สินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

(๔) ทรัพย์สินใดที่จําหน่ายแล้วตาม (๓) ให้จําหน่ายออกจากทะเบียนทรัพย์สิน หากมีเงินที่ได้
จากการจําหน่ายให้นําฝากเข้าบัญชีของกองทุน 

(๕) เมื่อได้ดําเนินการจําหน่ายตาม (๓) แล้วให้ผู้รับผิดชอบลงจ่ายทรัพย์สินนั้น ออกจากบัญชี
หรือทะเบียนทันที และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนทราบภายในปีงบประมาณนั้น 

ข้อ ๕๖ ในการดําเนินงานกองทุน หากไม่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุน 

 
ประกาศ ณ วันที่  26  เดือนตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕59 
 
 
 

  (นาย สมดุลย์  พากเพียรสิลป์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง  
 
 
 
 
 

 


