
หน้าที่  1 
 

ระเบียบ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล  พ.ศ. 2559 

อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

************** 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลโอโล  ร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                  
(สปสช.) ได้จัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล  เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่าย
งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล  เป็นไปด้วยความโปร่งใส              
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการดําเนินงาน 

                    อาศัยอํานาจตามความในข้อ 11 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เร่ือง 
การกําหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ.2557 จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล          
พ.ศ.2559” 
 ข้อ  2  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล พ.ศ. 2556  
 ข้อ  4  ในระเบียบนี้ 
  “องค์การบริหารส่วนตําบล” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตําบลโอโล 
  “กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายถึง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
โอโล 
  “คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล 
  “สํานักงานเลขานุการกองทุน” หมายถึง สํานักงานเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลโอโล ที่สํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งอยู่ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลโอโล เลขที่ 240 หมู่ที่ 3 ตําบลโอโล อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
  

/ข้อ 5  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ 



หน้าที่  2 
ข้อ 5  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน

ตําบลโอโล บรรดาระเบียบข้อบังคับ หรือคําสั่ง มติของคณะกรรมการ หรือวิธีปฏิบัติอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือขัดแย้งกับ
ความตามระเบียบนี้ ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน 

ข้อ  6  ให้ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ วินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหา หรือออกประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 
หมวดที่  1 

วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่น 
*************** 

 ข้อ  7  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือ
สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่
และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มที่ป่วยเป็นโรคเร้ือรังที่อยู่ใน
พื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ข้อ  8  เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ได้ดําเนินงานตาม
แผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคให้แก่สมาชิก หรือประชาชนใน
พื้นที่ และกรณีที่จําเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ไม่เกินวงเงิน 5,000 บาทต่อ
โครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบํารุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ 
 ข้อ  9  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็ก หรือศูนย์ชื่ออ่ืน ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
กําหนดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น 
 ข้อ  10 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโอโล  ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในรอบปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อ จัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลมและครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบํารุงรักษาขององค์การบริหารส่วนตําบล
โอโล 

 ข้อ 11 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 



หน้าที่  3 
ข้อ 11 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้
ตามความจําเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ 

หมวดที่  2 
สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

************** 

 ข้อ  12  สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1)  มีภูมิลําเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือขึ้น

ทะเบียนในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในพื้นที่ตําบลโอโล อําเภอภูเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
            (2)  เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 

หมวดที่  3 
คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ 

**************** 
 ข้อ  13  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลภูเขียว    เป็นที่ปรึกษา 
  สาธารณสุขอําเภอภูเขียว     เป็นที่ปรึกษา 

(1)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล    เป็นประธานกรรมการ 
              (2)  ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จํานวน 2 คน    เปน็รองประธานกรรมการ  
              (3)  สมาชิกสภา อบต. ที่สภามอบหมาย  จํานวน 2 คน  เป็นกรรมการ 
  (4)  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ตําบลโอโล เป็นกรรมการ 
  (5)  อสม. ในตําบลโอโลที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน  เป็นกรรมการ 

(6)  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านเลือกกันเอง จํานวน ไม่เกิน 5 คน เป็น
กรรมการ  
  (7)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (8)  ผู้อํานวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นที่นายก อบต. มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ  14 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 

/พิจารณาอนุมัติ 



หน้าที่  4 
(1) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กองทุน กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุน เป็นผู้เสนอและดําเนินงานแผนงาน หรือโครงการหรือ 
กิจกรรม ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิ์ชี้แจงต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงานหรือโครงการ หรือ
กิจกรรมนั้น 
        (2)  ออกระเบียบที่จําเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบว่าด้วย
ค่าตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะทํางานทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้และไม่เกินอัตราหรือ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 
                    (3) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 

(4)  กํากับดูแลหน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กรผู้ที่ได้รับงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน 
โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกําหนด 

(5)  สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่
บ้านในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึง 

(6) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําข้อมูล และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุขของ
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงินและเงินคงเหลือ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณให้สํานักงานสาขาจังหวัด สํานักงานเขต สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจําเป็นและ
ให้คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินงาน
ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดตาม (2) (3) และ (4) ให้
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ  15  ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคัดเลือก มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี 
เมื่อกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในตําแหน่งครบวาระ 4 ปีแล้ว ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการที่
ครบวาระนั้น อยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหก
สิบวัน ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้มาการดําเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการประเภทเดียวกัน และให้ผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลือของ
คณะกรรมการซึ่งตนแทน 

/ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ 



หน้าที่  5 
 ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ตามลําดับ แต่กรณีที่ประธานกรรมการ

ตามข้อ 12  
วรรคหนึ่ง (1) ไม่มีหรือพ้นจากตําแหน่ง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลที่ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. นั้นปฏิบัติ
หน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน 

ข้อ  16 กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง (2) (4) (5) (6) และ (7) นอกจากการพ้น
ตําแหน่งตามวาระแล้วให้พ้นจากตําแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ย้ายไปดํารงตําแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อ่ืน 
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ข้อ  17  ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อย่างน้อยสามเดือนต่อคร้ัง 
การประชุมต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะ
เป็นองค์ประชุม การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมี
สิทธิออกเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด 

ข้อ  18  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ   

ข้อ 19 คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานทําหน้าที่ตามบทบาทในคําสั่งแต่งต้ัง ซึ่งลงนามโดยประธาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ แต่รับเบี้ยประชุมได้ 
 ข้อ 20 มีการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ทํา
เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ เพื่อเก็บรักษาไว้สําหรับใช้ในการอ้างอิง ค้นคว้า โดยมอบ
ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการ รับผิดชอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ครบถ้วนของรายงานทุกคร้ัง 
 ข้อ 21 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทุกครั้ง ให้ฝ่ายเลขานุการถือเป็น
วาระประจําที่จะต้องมีการรายงานบัญชีรับ-จ่าย และสถานการณ์เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 
 
 
 

/หมวดที่  4 
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หมวดที่  4 
หลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางานหรือผู้ดําเนินงาน 

*************** 

ข้อ 22 อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานกําหนด 
ดังนี ้

 (1) ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินคร้ังละ 400 บาทต่อคน 
เดือนหน่ึงไม่เกิน 800 บาท ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับอนุกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินคร้ังละ  
300 บาทต่อคน เดอืนหนึ่งไม่เกิน 600 บาท และสําหรับคณะทํางาน คร้ังละไม่เกิน 200 บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่
เกิน 400 บาท 

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางสําหรับ 
กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทํางาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา 
(ชั่วคราว) ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบทางราชการโดยอนุโลม 
  (3) วงเงินค่าใช้จ่ายและตอบแทนตาม (1) และ (2) เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อการบริหารหรือ
พัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในปีงบประมาณนั้น 

หมวดที่ 5 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน  

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
***************** 

 ข้อ 23 เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
(1) เงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกําหนด 
(2) เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ

เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(3) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอ่ืน 
(4) รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 ข้อ 24 บรรดาเงินรายรับเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้นําส่งเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
หรือบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ ที่เปิดบัญชี โดยแยกเป็นบัญชีเฉพาะกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
 

/การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภท 



หน้าที่  7 
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลโอโล” แยกจากบัญชีขององค์การบริหารส่วนตําบลโอโล ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากซึ่งคณะกรรมการ
กองทุน ได้เปิดไว้แล้วก่อนหน้าประกาศนี้ ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากตามประกาศ 
 ข้อ 25 การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติก็ได้ 
และให้ออกใบเสร็จรับเงิน ในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบที่สํานักงานหลักประกัน 
สุขภาพกําหนด ให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด โดยให้ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคาร
เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ 

ข้อ 26 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสั่งจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน ทั้งนี้ ภายใต้แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 
           ข้อ 27 วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังนี้ 

1. จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ 
2. จ่ายทางธนาคารหรือทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
3. กรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายได้ไม่ เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) โดยให้

พนักงานส่วนตําบลที่นายก อบต. มอบหมายเป็นผู้ทําการเบิกจ่าย  หรือออกเช็คสั่งจ่ายในนามของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย โดยขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” “หรือผู้ถือ” ออก และจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินในวัน
เดียวกัน หรือภายในวันถัดไป 
 ข้อ 28 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล คนใดคนหนึ่ง ลงนาม
ร่วมกับพนักงานส่วนตําบลคนใดคนหนึ่ง ที่นายกมอบหมายไว้จํานวน 2 คน ร่วมเป็นผู้ลงนาม 2 คนเป็นผู้เบิก
เงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุน 

ข้อ 29 การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นกลุ่ม หรือองค์กรประชาชน ให้ผู้แทนได้รับมอบหมายจาก
กลุ่มหรือองค์กรประชาชน ไม่น้อยกว่า 2 คนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน 

ข้อ 30 การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญ
รับเงินตามแบบที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด หรือหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่
ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด เพื่อเก็บไว้ให้
ตรวจสอบ  

ข้อ 31  การจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(1)  การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์การบริหารส่วนตําบล แต่ให้แยกระบบ

บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพออกจากบัญชีปกติอีกชุดหน่ึงต่างหาก 
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(2)  รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณและการเร่ิมระบบบัญชีให้เร่ิม ณ วันที่ได้รับ

เงนิจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนตําบล 
(3)  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายรับและเงินคงเหลือ

ประจําเดือน ด้วยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ หรือระบบอ่ืน และจัดส่งสรุปผลการดําเนินงานรายงานการรับ
จ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส 
ตามรูปแบบที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 

หมวดที่ 6 
การติดตามประเมินผล 
**************** 

ข้อ 32  การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล ของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จะประสบความสําเร็จหรือสามารถเผยแพร่ผลงานต่อ
ประชาชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของตนเองอย่างต่อเน่ืองและมี
องค์กรภายนอกมาประเมิน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงกําหนดแนวทางการประเมินผล 2 รูปแบบ 
ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนประเมินจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับเขตและระดับอําเภอ จะ
ได้ยึดรูปแบบการประเมินไว้เป็นขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้ 

(1) แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน เป็นการประเมินกระบวนการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการเพื่อให้กองทุนประเมินตนเอง และผู้เกี่ยวข้องประเมินกองทุน ซึ่งจะช่วยตรวจสอบการดําเนินงาน
ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง และควรจะพัฒนางานด้านใดบ้าง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 3 หมวดคือ การ
บริหารจัดการกองทุน การมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรม 

(2) แบบประเมินความพึงพอใจ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาชน การประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินน้ี จุดประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ของประชาชนต่อการดําเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ควรดําเนินการสํารวจ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนําข้อมูลการสํารวจมาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการสุขภาพโดย
ชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป    

ประกาศ ณ วันที่    1  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
                                                              ( ลงชื่อ )                                   . 
                                                                                ( นายสุภาพ  ระวิพันธ์ ) 
                                                            ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
                                                                          องค์การบริหารส่วนตําบลโอโล 



 

ระเบียบ 
กองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล 

 
 

 
 

 
 

ของ 
กองกองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล 

อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 



 

แบบประเมินการบริหารจัดการ 
กองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 
 

 

 
 

ของ 
กองกองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล 

อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 


