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คูมือการปฏิบัติงาน 
                  กระบวนการการดําเนินงานกองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัด 
 

๑. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 
๑.๑ เพ่ือแสดงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของฝายบริหารงานสาธารณสุข 
๑.๒ เพ่ือพัฒนางานในฝายบริหารงานสาธารณสุขใหเปนระบบและมีมาตรฐาน 
๑.๓ เพ่ือใหมีการกํากับและตรวจสอบงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. ขอบเขต 
คูมือปฏิบัติงานท่ีจะกลาวตอไปน้ี ประกอบดวย 
๑. กระบวนการดําเนินงานกองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัด เปนงานท่ีเกิดจากการลงนามขอตกลง

รวมกันระหวา องคการบริหารสวนจังหวัด กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยสมทบ
งบประมาณเทาๆกัน เพ่ือพัฒนาใหเกิดการดูแลฟนฟูสมรรถภาพของผูพิการ ผูสูงอายุ และผูปวย
ท่ีอยูในระยะฟนฟู โดยกลาวถึงข้ันตอนการดําเนินงานภายหลังเม่ือจัดต้ังกองทุนฟนฟูฯ และมี
โครงสรางการบริหารจัดการกองทุนชัดเจนแลว โดยข้ันตอนการดําเนินงานประกอบดวย             
การประชาสัมพันธใหมีการพัฒนาหรือเสนอโครงการท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
ฟนฟูฯ การพิจารณากล่ันกรองโครงการ การอนุมัติโครงการ การจัดทําบันทึกขอตกลงการ
ดําเนินงานระหวางกองทุนฟนฟูกับหนวยงาน/ชมรม/องคกรท่ีเสนอโครงการ การติดตาม
ประเมินผล และการสรุปรายงาน 

๓. คําจํากัดความ 
  
กองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ี
จําเปนตอสุขภาพจังหวัด 

หมายถึง กองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนจากความสมัครใจขององคการบริหารสวน
จังหวัด โดยมีการลงนามบันทึกขอตกลงกับ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ และสมทบงบประมาณเขากองทุนในสัดสวนเทาๆกัน 

ผูบริหาร หมายถึง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ,ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด,รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ,นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด 

สํ า นัก งาน เลขานุการ
กองทุนฟนฟูฯ 

หมายถึง ฝายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

  



๔. หนาที่ความรับผิดชอบ 

 กระบวนการดําเนินงานกองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัด ประกอบดวย 

คณะกรรมการบริหารกองทุน
ฟนฟู 

: กําหนดเปาหมายกองทุนฟนฟู, บริหารกองทุนฟนฟูใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค, อนุมัติโครงการ/งบประมาณ, เห็นชอบ
รายงานการเงิน, อนุมัติการขยายเวลาโครงการ 

คณะอนุกรรมการดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

: พิจารณากล่ันกรองโครงการดานพัฒนาคุณภาพชีวิต, 
เผยแพรขอมูลขาวสารกองทุนฟนฟู,กํากับและสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานดานพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนไปตามเปาหมาย และ
บรรลุวัตถุประสงคกองทุนฟนฟูฯ 

คณะอนุกรรมการดานพัฒนา
คุณภาพบริการ 

: พิจารณากล่ันกรองโครงการดานพัฒนาคุณภาพบริการ, 
เผยแพรขอมูลขาวสารกองทุนฟนฟู,กํากับและสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานดานพัฒนาคุณภาพบริการเปนไปตามเปาหมาย 
และบรรลุวัตถุประสงคกองทุนฟนฟูฯ 

คณะอนุกรรมการดานขอมูล
และประเมินผล 

: พัฒนาระบบขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานกองทุนฟนฟู, ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนฟนฟู, พิจารณา
กล่ันกรอง และหรือเสนอโครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ระบบขอมูลและการประเมินผลของกองทุนฟนฟูฯ 

ฝายเลขานุการกองทุนฟนฟู : จัดประชุม ดําเนินงานดานธุรการกองทุนฟนฟู จัดทํารายงาน
การเงิน ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวบรวมรายงานท่ี
ไดรับ นําเสนอตอประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ 

นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด 

: ทําหนาท่ีเปนประธานกรรมการบริหารกองทุนฟนฟู ลงนาม
อนุมัติโครงการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูฯ,ลง
นามอนุมัติเบิกเงินงบประมาณโครงการตามมติคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฟนฟูฯ, 



๕. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow 
 ชื่อกระบวนการ   กระบวนการทํางานกองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1 

 
 

 3 วัน 

- เขียนโครงการ 
- ตรวจสอบความถูกตอง 
- เสนอโครงการใหคณะอนุกรรมการพิจารณา 

 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2 

  
 

1 วัน 
 
 
 

 
 
- เสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา 

 
 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

3 
 

1 วัน 
- คณะกรรมการกองทุนพิจารณาโครงการท่ี

ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแต
ละดาน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

4 
 

1 วัน 

- โ ค ร งก าร ท่ี ผ าน ความ เ ห็ นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนหนวยงานท่ีขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตองมาทําบันทึก
ขอตกลงการดําเนินโครงการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
และเจาหนาท่ีกองทุน 

5 
 

1 วัน 
- แตงต้ังคณะกรรมการของหนวยงานมารับ

เงินกองทุนฯเพ่ือดําเนินการตามโครงการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
และเจาหนาท่ีกองทุน 

เสนอโครงการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ

กองทุนฯ 

เสนอคณะอนุกรรมการ

กองทุนฯในแตละดาน 

เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน

เพื่อพิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ 

ทําบันทึกขอตกลง 

รับเงินจากกองทุนโดยดําเนินการตาม

ระเบียบพัสดุกองทุนฯ 



6 

 

150 วัน 
- หนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ดําเนินการตามโครงการ 
- ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

7 

 
รายงานการดําเนินการพรอมแนบเอกสาร           

การเบิกจายงบประมาณ 
5 วัน 

- รายงานการเบิกจาย 
- เอกสารท่ีเก่ียวของ 
- ภาพถาย(ถามี) 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

8 
 

เสนอประธานกองทุน 1 วัน 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- เสนอประธานกองทุนเพ่ือโปรดทราบ 

เจาหนาท่ีกองทุน 

9 รวบรวมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบ 1 วัน 
- จัดเก็บเอกสารท้ังหมดเขากองทุนฯเพ่ือ

รองรับการตรวจสอบจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

เจาหนาท่ีกองทุน 

ดําเนินการตามโครงการ 



๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6 .1 เสนอโครงการ หนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาดําเนินการเขียนโครงการช้ีแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดคาใชจายตาง  ๆ
6 .2  เสนอคณะอนุกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุนในแตละดานมีหนาท่ีพิจารณา
กล่ันกรองโครงการหากไมผานการเห็นชอบใหยกเลิกไป หากพิจารณาแกไขใหนําเขาพิจารณาอีกคร้ัง
สําหรับโครงการท่ีผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯใหนําขอมูลเสนอในข้ันตอไป 
6 .3  พิจารณาโครงการ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                         
โดยพิจารณาโครงการท่ีผานความเห็นชอบแลวจากคณะอนุกรรมการดานตางๆ คณะกรรมการ
กองทุนฯพิจารณาหากมีมติเห็นชอบอนุมัติใหดําเนินการในข้ันตอไปหากมีการปรับแกไขใหดําเนินการ
ตามมติท่ีประชุม 
6 .4  ทําบันทึกขอตกลง ดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกับกองทุนฟนฟูฯโดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
6.5 รับงบประมาณจากกองทุนฯ โดยใหหนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนและ
โครงการไดผานความเห็นชอบเรียบรอยแลวใหมารับงบประมาณโดยแตงต้ังคณะกรรมการรับเงินตาม
ระเบียบของกองทุน 
6 .6  ดําเนินการตามโครงการ ใหหนวยงานผู รับผิดชอบโครงการดําเนินการตามโครงการฯ              
ตามระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ โดยกําหนดแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีตกลงไวตามบันทึกขอตกลง  
6 .7  รายงานผลการดําเนินโครงการ โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการดําเนินงานท้ังหมด                   
ตามท่ีกองทุนฟนฟูกําหนดไว 
6 .8  เสนอประธานกองทุนฟนฟูฯพรอมรวบรวมตรวจสอบเอกสารของโครงการเพ่ือรองรับ                   
การตรวจสอบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๗. มาตรฐานงาน 
๗.๑ มาตรฐานระยะเวลา และมาตรฐานเชิงคุณภาพ โดยกําหนดเปนตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและเชิง
ประโยชน ไดแก ความทันเวลา และ ความผิดพลาด โดยจัดทําเปนบันทึกตกลงการปฏิบัติงานกับ
ผูบริหาร  

๘. ระบบติดตามประเมินผล 
๘.๑ มีระบบติดตามประเมินผล โดย คณะกรรมการบริหารกองทุนฯตรวจสอบรายงานผลการ
ดําเนินงานจากผูท่ีรับการสนับสนุนงบประมาณและสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 4 สระบุรี 
๘.๒ ผูรับผิดชอบโครงการ รวบรวม บันทึกส่ิงท่ีเกิดข้ึนทุกข้ันตอนดําเนินงาน เพ่ือนํามาประกอบใน
การพิจารณาและรายงานสวนของประเมินผลดวย 

๙. เอกสารอางอิง 
๙.๑ คําส่ังกองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.๒ คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.๓ คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.๔ ระเบียบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ 
9.5 คูมือการบริหารจัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ 


