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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางปู 

ว�าด!วยการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
……………………………………….  

โดยท่ีเป(นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ+ การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลบางปู  ให!มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในข!อ ๑๑ (๒) แห5งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห5งชาติ 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ+ เพ่ือสนับสนุนให!องค+กรปกครองส5วนท!องถ่ิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท!องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ+ ๒๕๕๗ คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางปูจึงมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
ให!ออกระเบียบไว!ดังต5อไปนี้ 

    หมวด ๑  บทท่ัวไป 

     ส�วนท่ี ๑  ช่ือ ท่ีตั้ง บทนิยาม                                                  

ข!อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว5า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางปู 
ว5าด!วยการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข!อ ๒ ให!ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางปู ว5า
ด!วยการจัดต้ังและการดําเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๓  ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๓  

ข!อ ๓  ระเบียบนี้ให!ใช!บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศเป(นต!นไป 

ข!อ ๔  สํานักงานกองทุน ต้ังอยู5 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบางปู(ชั้น ๒) เลขท่ี ๓๐๐  หมู5 ๒ 
ตําบลท!ายบ!าน  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  

ข!อ ๕ ให!นายกเทศมนตรีตําบลบางปูรักษาการตามระเบียบนี้และให!มีอํานาจตีความหรือวินิจฉัยชี้
ขาดการปฏิบัติตามระเบียบนี้  

ข!อ ๖  ในระเบียบนี้ 

 “เทศบาล”  หมายความว5า  เทศบาลตําบลบางปู ท่ีได!รับการสนับสนุนให!ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนท่ีหรือท!องถ่ิน 



 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางปู ๒๕๕๗ หน!า ๒ 

 

๒ 
 “กอ ง ทุ นหลั กป ระ กันสุ ขภ าพ”  หมายความว5า กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ตําบลบางปู เพ่ือการสร!างเสริมสุขภาพ  การปFองกันโรค การฟHIนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐม
ภูมิเชิงรุก ท่ีจําเป(นต5อสุขภาพและการดํารงชีวิต 

 “คณะกรรมการกองทุน” หมายความว5า  คณะกรรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลบางปู 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว5า คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการกองทุนแต5งต้ังเพ่ือทําหน!าท่ี
ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน รวมท้ังให!ข!อคิดเห็นหรือข!อเสนอแนะ
อ่ืนๆ ในการบริหารจัดการกองทุน 

“คณะทํางานหรือบุคคลภายนอก” หมายความว5า คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการกองทุนแต5งต้ังเพ่ือ
ช5วยเหลือการดําเนินงานของกองทุน 

 “การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว5า การจัดบริการสร!างเสริมสุขภาพ ปFองกันโรค ฟHIนฟู
สมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามประกาศคณะอนุกรรมการส5งเสริมสุขภาพและปFองกันโรค 
ภายใต!คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห5งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท!องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗  

 “สถานบริการ”  หมายความว5า   สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชนและของ
สภากาชาดไทย  หน5วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต5างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห5งชาติกําหนดเพ่ิมเติม 

  “หน5วยบริการ” หมายความว5า  สถานบริการท่ีได!ข้ึนทะเบียนไว!ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห5งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  “หน5วยงานสาธารณสุข” หมายความว5า  หน5วยงานท่ีมีภารกิจด!านการสาธารณสุขโดยตรง     
แต5มิได!เป(นสถานบริการหรือหน5วยบริการ เช5น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม   
ส5วนสาธารณสุข เป(นต!น 

  “หน5วยงานอ่ืน” หมายความว5า  หน5วยงานท่ีมิได!มีภารกิจด!านการสาธารณสุขโดยตรง แต5อาจ
ดําเนินกิจกรรมด!านการส5งเสริมสุขภาพหรือการปFองกันโรคได!ในขอบเขตหนึ่ง เช5น โรงเรียน สถาบันการศึกษา   
วัด  เป(นต!น 

  “กลุ5มหรือองค+กรประชาชน” หมายความว5า  องค+กรชุมชน องค+กรเอกชน  หรือภาคเอกชน ท่ีมี
การรวมตัวกันเป(นกลุ5ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค+กรท่ีเรียกชื่ออย5างอ่ืนต้ังแต5 ๕ คนข้ึนไป ซ่ึงเป(นการรวมตัว
กันดําเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค+ไม5แสวงหากําไร ท้ังนี้จะเป(นนิติบุคคลหรือไม5ก็ได! 
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๓ 
  “เงินยืม” หมายความว5า เงินท่ีจ5าย ให!กับหน5วยงานสาธารณสุข  หน5วยงานอ่ืน สภากาชาด
ไทย  กลุ5มหรือองค+กรประชาชนยืมเป(นค5าใช!จ5ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการท่ีได!รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน ภายใต!ระเบียบของกองทุน 

“ทรัพย+สิน” หมายความว5า  สังหาริมทรัพย+ประเภทครุภัณฑ+ หรือวัสดุท่ีมีลักษณะคงทนถาวร
และมีอายุการใช!งานนานเกิน ๑ ปOข้ึนไป 

ส�วนท่ี ๒  วัตถุประสงค0ของกองทุน 

   ข!อ ๗  กองทุนมีวัตถุประสงค+เพ่ือ 
                     (๑) สนับสนุนและส5งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน5วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ
หน5วยงานสาธารณสุข เพ่ือให!กลุ5มแม5และเด็ก กลุ5มผู!สูงอายุ กลุ5มคนพิการ กลุ5มผู!ประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง และ
กลุ5มผู!ปQวยโรคเรื้อรังท่ีอยู5ในพ้ืนท่ี สามารถเข!าถึงบริการสาธารณสุขได!อย5างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
                     (๒) สนับสนุนและส5งเสริมให!กลุ5มหรือองค+กรประชาชน หรือหน5วยงานอ่ืนดําเนินกิจกรรมเพ่ือการ
สร!างเสริมสุขภาพ การปFองกันโรคให!กับสมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนท่ี           
 

หมวด ๒ การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 
ข!อ ๘  ให!เทศบาลเป(นผู!ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนให!เป(นไปตามวัตถุประสงค+ ข!อ ๗ 

ภายใต!ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 

ข!อ ๙  ในการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนตามข!อ ๘  ให!เทศบาลส5งเสริมกระบวนการมี
ส5วนร5วมตามความพร!อม ความเหมาะสม และความต!องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  

หมวด ๓  การใช!จ�ายเงินกองทุน 

  ข!อ ๑๐  เงินกองทุน ให!ใช!จ5ายเพ่ือ     
(๑) สนับสนุนและส5งเสริมเป(นค5าใช!จ5ายในการจัดบริการ  หรือดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค+ 

ข!อ ๗ และในกรณีท่ีกลุ5มหรือองค+กรประชาชน หรือหน5วยงานอ่ืนตามข!อ ๗ (๒) จําเป(นต!องจัดซ้ือวัสดุท่ีมีลักษณะ
เป(นครุภัณฑ+สําหรับใช!ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ให!สนับสนุนได!ไม5เกินวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทต5อโครงการ 
และเม่ือจัดซ้ือแล!วให!อยู5ในความดูแลของผู!ได!รับการสนับสนุนนั้นๆ  

(๒) สนับสนุนและส5งเสริมกิจกรรมสร!างเสริมสุขภาพ การปFองกันโรค การฟHIนฟูสมรรถภาพ และ 
การรักษาพยาบาลเชิงรุกของศูนย+พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย+พัฒนาและฟHIนฟูคุณภาพชีวิตผู!สูงอายุและคนพิการ หรือ
ศูนย+ชื่ออ่ืนท่ีมีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในชุมชน เป(นเงินไม5น!อยกว5าร!อยละ ๑๕ ของเงินรายรับแต5ละ
ปOงบประมาณนั้น 

(๓) สนับสนุนเป(นค5าใช!จ5ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนให!มีประสิทธิภาพไม5เกินร!อยละ ๑๕  
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๔ 
ของเงินรายรับของกองทุนในแต5ละปOงบประมาณ กรณี ท่ีจําเป(นต!องจัดซ้ือครุภัณฑ+ท่ีเก่ียวข!องโดยตรง กับการ
ดําเนินงานครุภัณฑ+นั้นต!องมีราคาไม5เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/หน5วย 

(๔) สนับสนุนและส5งเสริมกิจกรรมในการปFองกันและแก!ไขปUญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาด 
หรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี ตามความจําเป(น เหมาะสม และทันต5อสถานการณ+ท้ังนี้  ภายใต!โครงการท่ีคณะกรรมการ
กองทุนอนุมัติ  

         หมวด ๔  คณะกรรมการกองทุนและท่ีปรึกษากองทุน 

                        ส�วนท่ี ๑  องค0ประกอบ การคัดเลือก และการดํารงตําแหน�ง 

ข!อ ๑๑  คณะกรรมการกองทุน  ประกอบด!วย 

(ก) ผู!อํานวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ  เป(นท่ีปรึกษา 
(ข) สาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรปราการ  เป(นท่ีปรึกษา 

(๑) นายกเทศมนตรีตําบลบางปู   เป(นประธานกรรมการ 
(๒) ผู!ทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี  จํานวน ๒ คน  เป(นรองประธานกรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู  เป(นกรรมการ 

ท่ีสภามอบหมาย จํานวน ๒ คน 
(๔) หัวหน!าหน5วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ี              เป(นกรรมการ 

ท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน 
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู5บ!าน  เป(นกรรมการ 

ในพ้ืนท่ีท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน 
(๖) ผู!แทนชุมชน ท่ีชุมชนคัดเลือกกันเอง  เป(นกรรมการ 

จํานวน ๕ คน 
(๗) ผู!แทนศูนย+ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เป(นกรรมการ 

ประชาชนหรือหน5วยรับเรื่องร!องเรียนอิสระในพ้ืนท่ี จํานวน ๑ คน (ถ!ามี) 
(๘) ปลัดเทศบาล หรือเจ!าหน!าท่ีอ่ืนท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบางปูมอบหมาย  

      เป(นกรรมการและเลขานุการ 
(๙) ผู!อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม     เป(นกรรมการและผู!ช5วยเลขาฯ 

ข!อ ๑๒ การคัดเลือกกรรมการตามข!อ ๑๑  กรณี (๔) (๕) และ (๖)  ให!เทศบาลจัด 
ประชุมเพ่ือให!บุคคลในแต5ละกลุ5มได!คัดเลือกกันเองอย5างเปWดเผยและมีส5วนร5วมตามหลักเกณฑ+ท่ีกําหนด  ส5วนกรณี 
(๒) ให!กรรมการตาม (๑) และ (๓)-(๙)  ประชุมคัดเลือก จํานวน ๒ คนจากผู!ทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี โดยให!คนท่ี ๑ 
เป(นรองประธานคนท่ีหนึ่งและอีกคนหนึ่งเป(นรองประธานคนท่ี ๒ 
  ให!เทศบาลแจ!งรายชื่อผู!ได!รับคัดเลือกเป(นกรรมการ พร!อมบันทึกรายงานการประชุมคัดเลือก   
ให!สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห5งชาติเพ่ือออกคําสั่งแต5งต้ังเป(นคณะกรรมการกองทุน 



 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางปู ๒๕๕๗ หน!า ๕ 

 

๕ 
  ข!อ ๑๓ ให!กรรมการท่ีมาจากการ คัดเลือกมีวาระอยู5ในตําแหน5งคราวละ ๔ ปO 
  เม่ือกรรมการในวรรคหนึ่งอยู5ในตําแหน5งครบวาระ ๔ ปOแล!ว ยังมิได!มีการแต5งต้ังกรรมการข้ึนใหม5 
ให!กรรมการท่ีครบวาระนั้นอยู5ในตําแหน5งต5อไปจนกว5ากรรมการซ่ึงได!รับแต5งต้ังใหม5เข!ารับหน!าท่ี ท้ังนี้ต!องไม5เกิน
หกสิบวัน 
  ในกรณีกรรมการตามวรรคหนึ่งพ!นจากตําแหน5งก5อนครบวาระ ให!มีการคัดเลือกกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทน และให!ผู!ได!รับการคัดเลือกอยู5ในตําแหน5งเท5ากับวาระท่ีเหลือของ กรรมการท่ีตนแทน 
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการตามข!อ ๑๑ (๑) มีแต5ไม5อาจปฏิบัติหน!าท่ีได!ให!รองประธานกรรมการ 
ทําหน!าท่ีประธานในท่ีประชุมได!ตามลําดับ แต5กรณีท่ีไม5มีหรือพ!นจากตําแหน5ง      ให!ปลัดเทศบาลตามข!อ ๑๑ (๘) 
ปฏิบัติหน!าท่ีเป(นประธานกรรมการแทน 
  ข!อ ๑๔ กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกตามข!อ ๑๑ (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) นอกจากการพ!น
จากตําแหน5งตามวาระแล!ว ให!พ!นจากตําแหน5งในกรณีดังต5อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ย!ายไปดํารงตําแหน5งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท!องถ่ินหรือพ้ืนท่ีอ่ืน 
(๔) เป(นคนไร!ความสามารถ หรือเสมือนไร!ความสามารถ 
(๕) เป(นบุคคลล!มละลาย 
(๖) ได!รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให!จําคุก เว!นแต5โทษสําหรับความผิดท่ีได! 

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

        ส�วนท่ี ๒  การประชุม 

ข!อ ๑๕ ให!เทศบาลจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนตามความจําเป(นและเหมาะสม   ปOหนึ่งต!อง
ไม5น!อยกว5า ๔ ครั้ง โดยการประชุมแต5ละครั้งต!องดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) มีกรรมการมาประชุมไม5กว5าน!อยก่ึงหนึ่ง  
(๒) จัดให!มีระเบียบวาระการประชุม   
(๓) จัดทํารายงานการประชุม โดยกรรมการและเลขานุการ เป(นผู!ลงนามและรับผิดชอบความ

ถูกต!อง สมบูรณ+ครบถ!วนของรายงาน 
(๔) รายงานบัญชีรับจ5ายและสถานการณ+การเงินของกองทุนให!ท่ีประชุมทราบ  

                      ส�วนท่ี ๓  อํานาจหน!าท่ี 

  ข!อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน!าท่ี 
  (๑) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงาน หรือโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุน  



 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางปู ๒๕๕๗ หน!า ๖ 

 

๖ 
  กร ณี ก ร รมกา รผู! ใ ด เ ป( นผู! เ ส นอ โครงการให!กรรมการผู!นั้นมีสิทธิชี้แจงต5อท่ีประชุมแต5ไม5 
มีสิทธิออกเสียงอนุมัติโครงการนั้น 
  (2) ออกระเบียบท่ีจําเป(นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  
  (3) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจ5ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงินหรือ
ทรัพย+สินในกองทุน  
  (4) กํากับดูแลให!หน5วยงาน หรือกลุ5ม หรือองค+กรผู!ท่ีได!รับอนุมัติตามข!อ ๑๐ ให!เป(นไปตาม
โครงการ ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  
  (5) สนับสนุนให!ประชาชนกลุ5มเปFาหมายต5างๆ ในพ้ืนท่ีสามารถเข!าถึงบริการสาธารณสุขท้ังท่ีบ!าน 
ในชุมชน หรือหน5วยบริการ ได!อย5างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  (6) ให!คําแนะนําในการจัดทําข!อมูลและแผนดําเนินงานท่ีเก่ียวกับปUญหาสาธารณสุขของ
กลุ5มเปFาหมาย หน5วยบริการต5างๆท่ีเก่ียวข!อง และเทศบาล 
  (7) พิจารณาให!ความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ5ายและเงิน
คงเหลือของกองทุนเม่ือสิ้นปOงบประมาณ ให!สํานักงานสาขาจังหวัด สํานักงานเขต สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห5งชาติ และสํานักงานตรวจเงินแผ5นดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปO 
  (8) แต5งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือดําเนินงานท่ีเก่ียวข!อง โดยให!ได!รับค5าตอบแทน
และค5าใช!จ5ายอ่ืนท่ีจําเป(นในการดําเนินงานตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 
  กรณี (2) (3) และ (4) ให!เป(นไปตามเอกสารแนบท!ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห5งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ+เพ่ือสนับสนุนให!องค+กรปกครองส5วนท!องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท!องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ+ ๒๕๕๗ เรื่อง 
หลักเกณฑ+การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ5ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

                                      หมวด ๕  เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

                         ส�วนท่ี ๑  ท่ีมาของเงิน 

ข!อ ๑๗  เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  มาจาก     
(๑) เงินท่ีได!รับจัดสรรแต5ละปOจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห5งชาติในส5วนของการสร!างเสริม

สุขภาพและการปFองกันโรค ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห5งชาติกําหนด 
(๒) เงินสมทบจากงบประมาณของเทศบาล ในอัตราไม5น!อยกว5าร!อยละ ๖๐ ของเงินท่ีได!รับ

จัดสรรตาม (๑) ท้ังนี้ การสมทบให!ดําเนินการเม่ือเริ่มต!นปOงบประมาณ  
(๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอ่ืน  
(๔) รายได!อ่ืนๆ ท่ีได!รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ     

                                       ส�วนท่ี ๒  การรับเงิน 

ข!อ ๑๘ บรรดาเงินรายรับของกองทุน ให!นําส5งเข!าบัญชีของกองทุนท่ีเปWดไว!ตามข!อ ๒๑  



 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางปู ๒๕๕๗ หน!า ๗ 

 

๗ 
ข!อ ๑๙  การรับเงินเข!ากองทุน ให!รับ เป(นเงินสด หรือเช็ค และให!ออกใบเสร็จรับเงินในนาม

ของกองทุน ตามแบบ กท. ๖ ให!แก5ผู!ชําระเงินทุกครั้ง เว!นแต5การรับเงินโดยการโอนผ5านทางธนาคาร ตามข!อ ๑๗ 
(๑) ให!ใช!หนังสือตอบรับการได!รับเงินเป(นหลักฐานการรับเงินแทนใบเสร็จรับเงิน  

ข!อ ๒๐ เงินสดท่ีกองทุนได!รับไว!  ให!นําฝากเข!าบัญชีของกองทุนภายในวันท่ีได!รับเงิน หากไม5
สามารถดําเนินการได!ทัน ให!พนักงานเทศบาลท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย เก็บเงินสดดังกล5าวไว!ในซอง ระบุ
เงินกองทุน จํานวนเงิน ปWดผนึก ลงลายมือชื่อผู!รับผิดชอบ และนําฝากไว!ในตู!นิรภัย   ของเทศบาลแล!วนําฝากเข!า
บัญชีในวันถัดไป  

  ส�วนท่ี ๓  การเก็บรักษาเงิน     

ข!อ ๒๑  ให!คณะกรรมการกองทุนเปWดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ+
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสมุทรปราการ ประเภทบัญชีเงินฝาก “ออมทรัพย+”  ชื่อบัญชี  “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลบางปู  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ” 

ข!อ ๒๒  การเปWดบัญชีเงินฝากตามข!อ ๒๑ ให!คณะกรรมการกองทุน มอบหมายให!ประธาน
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และกรรมการอ่ืนอีก ๒ คน เป(นผู!มีอํานาจลงนามร5วมกันในการเปWดบัญชีและ
สั่งจ5ายเงินจากบัญชี  โดยเง่ือนไขการสั่งจ5ายเงินจากบัญชี ให!ลงนาม ๒ ใน ๔ คน โดยต!องมีประธานกรรมการ หรือ
กรรมการและเลขานุการ ร5วมลงนามในการสั่งจ5ายเงินทุกครั้ง 

ท้ังนี้ ให!บัญชีเงินฝากท่ีเปWดไว!ตามระเบียบท่ียกเลิก เป(นบัญชีเงินฝากตามระเบียบนี้ 

                                 ส�วนท่ี ๔  การส่ังจ�ายเงิน 

ข!อ ๒๓  ให!นายกเทศมนตรีสั่งจ5ายเงินกองทุน เพ่ือเป(นค5าใช!จ5ายตามข!อ ๑๐ ภายใต!โครงการท่ี
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ตามแบบสรุปรายละเอียดโครงการ  กท.๓/๑  

ข!อ ๒๔  วิธีการจ5ายเงินกองทุน  ให!จ5ายได!ดังนี้ 
(๑) จ5ายเป(นเช็คขีดคร5อม     
(๒) จ5ายทางธนาคาร  
(๓) จ5ายเป(นเงินสด  กรณีนี้ให!จ5ายได!เฉพาะท่ีจําเป(นและวงเงินไม5เกิน ๕,๐๐๐ บาท      

ข!อ ๒๕  การจ5ายเงินตามข!อ ๒๔ ให!จ5ายในนามของผู!มีสิทธิรับเงิน 
(๑) กรณีเป(นหน5วยงาน  ให!หัวหน!าของหน5วยงานนั้นเป(นผู!รับเงิน หากไม5สามารถมารับเงินด!วย

ตนเองได!ให!มอบอํานาจเป(นหนังสือให!ผู!อ่ืนเป(นผู!รับเงินแทน ตามแบบ กท. ๗ 
  (๒) กรณีเป(นกลุ5มหรือองค+กรประชาชน  ให!หัวหน!ากลุ5มหรือองค+กรประชาชนและผู!รับผิดชอบ
โครงการชุดเบิกจ5ายเงิน อีกจํานวน ๑ คน รวมเป(น ๒ คน เป(นผู!รับเงิน 

                     ข!อ ๒๖  การจ5ายเงินกองทุน  ต!องมีหลักฐานการจ5ายเงินท่ีเป(นใบเสร็จรับเงิน    หรือใบสําคัญรับ
เงิน ตามแบบ กท.๕  หรือหลักฐานการนําเงินเข!าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู!มีสิทธิรับเงิน  เพ่ือเก็บไว!ให!ตรวจสอบ                   



 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางปู ๒๕๕๗ หน!า ๘ 

 

๘ 

หมวด ๖ การบันทึกบัญชี และการรายงานการเงิน 

ข!อ ๒๗  การบันทึกบัญชี  
(๑) ให!บันทึกตามระบบบัญชีของเทศบาลท่ีถือปฏิบัติ  แต5ให!แยกระบบบัญชีออกจากระบบบัญชี

ปกติอีกชุดหนึ่งต5างหาก    
(๒) รอบระยะเวลาบัญชี  ให!ถือตามปOงบประมาณ  การเริ่มระบบบัญชีให!เริ่ม ณ วันท่ีได!รับเงิน

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห5งชาติ หรือได!รับเงินจากเทศบาล 

ข!อ ๒๘  ให!เทศบาลมอบหมายให!คณะทํางาน  
(๑) บันทึกบัญชีตามข!อ ๒๗     
(๒) จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ5าย และเงินคงเหลือประจําเดือน ด!วยระบบ

อิเล็คโทรนิคสารสนเทศ หรือระบบอ่ืน   
(๓) จัดส5งข!อมูลตาม (๒) ท่ีผ5านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล!วให!สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห5งชาติสาขาเขตทุกไตรมาส โดยจัดส5งภายใน ๓๐ วันนับจากสิ้นไตรมาสตามรูปแบบท่ี
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห5งชาติกําหนด และทุกสิ้นปOงบประมาณให!สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห5งชาติ
สาขาเขต สําเนาส5งให!สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห5งชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห5งชาติสาขาจังหวัด 
สํานักงานส5งเสริมการปกครองท!องถ่ินจังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผ5นดินจังหวัด ภายในเดือนธันวาคมของทุกปO  

                                   หมวด ๗ การสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

                                ส�วนท่ี ๑ ข้ันตอน หลักเกณฑ0และวิธีการขอรับการสนับสนุน  

ข!อ ๒๙  หน5วยงาน หรือกลุ5ม หรือองค+กรประชาชนใด ท่ีประสงค+จะขอรับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนเพ่ือเป(นค5าใช!จ5ายในการจัดบริการสาธารณสุข หรือดําเนินกิจกรรม ด!านสาธารณสุขท่ีอยู5ภายใต!
วัตถุประสงค+ของกองทุน ให!หัวหน!าของหน5วยงาน หรือของกลุ5มหรือองค+กรประชาชนนั้น เสนอขอรับการ
สนับสนุนได!ในรูปแบบของโครงการตามแบบ กท.๑  และนําส5งต5อเทศบาลตามแบบ กท.๒  

      ในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ให!ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ให!มีรายงานการประชุม ท่ีระบุมติให!เสนอโครงการขอรับการสนับสนุน 
เงินกองทุน และมติแต5งต้ังผู!รับผิดชอบโครงการ จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ๓ คน มีคนหนึ่งเป(นหัวหน!าชุด ประกอบด!วย 
    (ก) ชุดจัดซ้ือจัดจ!าง   

(ข) ชุดตรวจรับ   
(ค) ชุดเบิกจ5ายเงิน 

โดยการแต5งต้ังผู!รับผิดชอบโครงการ  คนหนึ่งแต5งต้ังให!รับผิดชอบได!ไม5เกิน ๒ ชุด และไม5ควรแต5งต้ังให!ชุด (ก) เป(น
ชุด (ข) ด!วย สําหรับชุด (ค) ให!หัวหน!าของหน5วยงานหรือของกลุ5มหรือองค+กรประชาชนรับผิดชอบเป(นหัวหน!าชุด 

(๒) ให!ระบุชื่อผู!รับผิดชอบโครงการแต5ละชุดลงในแบบ กท.๑   



 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางปู ๒๕๕๗ หน!า ๙ 

 

๙ 
ยกเว!นการเสนอโครงการ ของหน5วยงาน ไม5ต!องจัดให!มีรายงานการประชุม 

ตาม (๑) แต5ต!องดําเนินการตาม (๒)    

ข!อ ๓๐ หลังจากเทศบาลได!รับโครงการตามข!อ ๒๙ แล!วให!คณะทํางานดําเนินการดังนี้ 
(๑) สรุปรายละเอียดโครงการ ลงในแบบ กท.๓  
(๒) จัดประชุมคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการตาม (๑) หากท่ี

ประชุมคณะอนุกรรมการมีความเห็นเช5นใด ให!ระบุความเห็นลงในแบบ กท.๓ เพ่ือใช!ประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการกองทุน 

(๓) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน เพ่ือพิจารณาโครงการท่ีผ5านการตรวจสอบกลั่นกรองตาม 
(๒) แล!ว    

(๔) กรณีคณะกรรมการกองทุน พิจารณาแล!วมีมติ 
(๔.๑) ไม5อนุมัติ  ให!แจ!งผู!ขอรับการสนับสนุนทราบพร!อมด!วยเหตุผลหากเป(นโครงการท่ี 

สามารถปรับปรุงแก!ไขได! ให!เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก!ไขและนําส5งเข!ามาใหม5     ตามเง่ือนเวลาท่ีกําหนด 
        (๔.๒) อนุมัติ ให!ทําการปรับแบบสรุปรายละเอียดโครงการ จาก กท.๓ เป(น กท.๓/๑ 

กรณีโครงการใดท่ีประชุมมีมติให!ปรับเพ่ิมหรือลดรายการหรือค5าใช!จ5าย ให!แก!ไข กท.๓/๑ ให!เป(นไปตามมติท่ี
ประชุมนั้น โดยระบุค5าใช!จ5ายสามารถถัวเฉลี่ยได!ตามความจําเป(น   ท้ังนี้ ให!ใช!แบบ กท.๓/๑ เป(นหลักฐานในการ
สั่งจ5ายเงินกองทุนของนายกเทศมนตรี 

(๕) ดําเนินการเบิกจ5ายเงินกองทุน ให!ผู!เสนอโครงการท่ีได!รับอนุมัติตาม (๔.๒) ภายใน ๑๕ วัน 
ทําการนับแต5ท่ีประชุมมีมติ 

ส�วนท่ี ๒  วิธีการสนับสนุนเงินกองทุน 

ข!อ ๓๑ การสนับสนุนเงินกองทุน เพ่ือเป(นค5าใช!จ5ายตามโครงการท่ีได!รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุน ก5อนจ5ายให!ดําเนินการดังนี้ 

 (๑) ถ!าจํานวนเงินตามโครงการท่ีได!รับอนุมัติเกินกว5า ๑๐,๐๐๐ บาทให!เปWดบัญชีเงินฝากท่ี
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ+การเกษตร สาขาสมุทรปราการ  ประเภทบัญชี “ออมทรัพย+” ชื่อบัญชี “ชื่อ ...
(หน5วยงาน หรือกลุ5มหรือองค+กรประชาชน) ...กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางปู” เพ่ือรองรับเงิน
สนับสนุน 

ในการเปWดบัญชีดังกล5าว ให!ผู!รับผิดชอบโครงการ ชุดเบิกจ5ายเงินตามข!อ ๒๙ วรรคสอง (ค) 
รับผิดชอบในการเปWดและให! ๒ ใน ๓ มีอํานาจลงนามเบิกเงินจากบัญชี ท้ังนี้ ให!หัวหน!าของหน5วยงานหรือกลุ5ม
หรือองค+กรประชาชน ในฐานะหัวหน!าชุดเบิกจ5ายเงินร5วมลงนามเบิกจ5ายด!วยทุกครั้ง 

หากหน5วยงานหรือกลุ5มหรือองค+กรประชาชนใดมีบัญชีเงินฝาก ในนามของหน5วยงานหรือกลุ5ม
หรือองค+กรของตนอยู5แล!ว หรือท่ีเปWดไว!ตามระเบียบกองทุนท่ียกเลิก ให!ใช!บัญชีดังกล5าวได! 

(๒) กรณีผู!ได!รับการสนับสนุนเป(นกลุ5มหรือองค+กรประชาชน ให!จัดทําสัญญายืมเงินตามแบบ กท.
๔ ไว!เป(นหลักฐานด!วยโดยทํา ๒ ฉบับเก็บไว!ฝQายละฉบับ  



 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางปู ๒๕๕๗ หน!า ๑๐ 

 

๑๐ 
ข!อ ๓๒ ในการเบิกจ5ายเงินกองทุน เพ่ือสนับสนุนเป(นค5าใช!จ5ายในการดําเนินงานตาม

โครงการ ให!มีหลักฐานประกอบด!วย  
 (๑) แบบเสนอโครงการ กท.๑  
 (๒) แบบสรุปรายละเอียดโครงการ กท.๓/๑ 
(๓) สําเนาหน!าสมุดบัญชีเงินฝากตามข!อ ๓๑ (๑) เพ่ือเป(นหลักฐานในการสั่งจ5ายเช็คเข!าบัญชี 

(กรณีสนับสนุนครั้งแรก) และ   
(๔) แบบใบเบิกเงิน กท. ๑๕ กรณีสนับสนุนในลักษณะเงินอุดหนุนให!กับหน5วยงานหรือ  
(๕) แบบใบยืมเงิน กท. ๑๓ และสัญญายืมเงิน กท.๔  กรณีสนับสนุนในลักษณะเงินยืมให!กับกลุ5ม

หรือองค+กรประชาชน 

ข!อ ๓๓ ให!หัวหน!าของหน5วยงาน รับผิดชอบในการเบิกเงินตามข!อ ๓๒ (๔) และให!หัวหน!ากลุ5ม
หรือองค+กรประชาชน รับผิดชอบในการยืมเงินและทําสัญญายืมเงินตามข!อ ๓๒ (๕)  

ข!อ ๓๔ ในการเบิกจ5ายเงินจากบัญชีเงินฝากตามข!อ ๓๑ (๑) เพ่ือเป(นค5าใช!จ5ายในการดําเนินงาน
ตามโครงการ เฉพาะกรณีหน5วยงาน ให!หัวหน!าของหน5วยงานเป(นผู!อนุมัติตามรายการและค5าใช!จ5ายท่ีได!รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการกองทุนตามแบบ กท.๙ และให!เก็บหลักฐานการอนุมัติไว!เพ่ือการตรวจสอบ  

ข!อ ๓๕ ภายใน ๓๐ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการให!หัวหน!าหน5วยงานหรือกลุ5มหรือองค+กรประชาชน 
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ กท.๑๑ และนําส5งต5อเทศบาลตามแบบ กท.๑๒  
พร!อมด!วย 

(๑) หลักฐานการใช!จ5ายเงิน เช5น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน  
(๒) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเป(นสาระสําคัญของโครงการ รวมท้ังภาพถ5ายกิจกรรม  
(๓) เงินเหลือจ5าย (ถ!ามี)  

เพ่ือใช!เป(นหลักฐานในการส5งใช!เงินยืมตามแบบ กท.๑๔ ของกลุ5มหรือองค+กรประชาชน และใช!เป(นหลักฐานในการ
รายงานผลการดําเนินงานของหน5วยงาน  สําหรับหน5วยงานหลักฐานตาม (๑) และ (๒) และ กท.๙ ให!ใช!สําเนาท่ี
รับรองความถูกต!อง ส5วนต!นฉบับให!เก็บไว!ท่ีหน5วยงานเพ่ือการตรวจสอบ 

 

หมวด ๘  การจัดซ้ือจัดจ!าง  

 ข!อ ๓๖  ในการจัดซ้ือจัดจ!าง ให!ผู!รับผิดชอบโครงการดําเนินการดังนี้ 

(๑) ชุดจัดซ้ือจัดจ!าง ตามข!อ ๒๙ วรรคสอง (ก)  
  (๑.๑) กรณีวงเงินไม5เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ!วน)  ให!กระทําโดยวิธีตกลง

ราคาโดยอนุโลม โดยใช!ใบสืบ-เสนอราคาและสั่งซ้ือ-สั่งจ!าง ตามแบบ กท.๘ กรณีท่ีผู!ขายเป(นนิติบุคคล และมีการ
ติดปFายแสดงราคาสินค!ารวมท้ังออกใบเสร็จด!วยเครื่องเก็บเงิน  ไม5ต!องให!ผู!ขายลงนามเป(นผู!เสนอราคาก็ได!  



 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางปู ๒๕๕๗ หน!า ๑๑ 

 

๑๑ 
  ( ๑ . ๒ )  ก ร ณี ว ง เ งิ น เ กิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ!วน) ให!ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบของหน5วยงานโดยอนุโลม 
  (๑.๓) ในการจัดซ้ือจัดจ!าง ให!จัดซ้ือจัดจ!าง 

-ในราคาท่ีเหมาะสม โดยถือราคากลางของทางราชการ เว!นแต5กรณีมีความ
จําเป(นให!ใช!ราคาตลาดโดยท่ัวไปในขณะท่ีจัดซ้ือจัดจ!าง   

-ท่ีมีคุณภาพ โดยซ้ือพัสดุท่ีมีคุณภาพดีและมีคุณสมบัติท่ีเป(นประโยชน+ต5อการใช!
งานมากท่ีสุด หรือเป(นพัสดุท่ีมีการรับประกัน หรือซ้ือหรือจ!างจากผู!ท่ีมีประวัติดี  และควรซ้ือหรือจ!างจากร!านท่ี
ต้ังอยู5ในเขตเทศบาลหรือท!องถ่ินใกล!เคียง ยกเว!นการจัดซ้ือจัดจ!างตาม (๑.๒) ให!เป(นไปตามท่ีจัดหาได! 

-ให!ถูกกฎมาย โดยมีหลักฐานเป(นใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดท่ีถูกต!อง และมี
เอกสารประกอบได!แก5 ใบส5งของหรือหนังสือส5งมอบงานจ!าง กรณีวงเงินท่ีซ้ือหรือจ!างเกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพัน
บาทถ!วน) ให!มีสําเนาบัตรประชาชนของผู!ขายหรือผู!รับจ!างแนบด!วย  

(๑.๔) เม่ือผู!ขายหรือผู!รับจ!างส5งมอบพัสดุหรืองานจ!าง ให!แจ!งผู!รับผิดชอบ ชุดตรวจรับ 
ตามข!อ ๒๙ วรรคสอง (ข) ทราบ 

(๒) ชุดตรวจรับ  หลังรับแจ!งตามข!อ (๑.๔) 
(๒.๑) ให!ตรวจสอบพัสดุท่ีซ้ือหรือจ!างจากใบสืบ-เสนอราคา และ สั่งซ้ือ-สั่งจ!างตามแบบ  

กท.๘ และจากใบส5งของหรือหนังสือส5งมอบงานจ!างภายใน ๓ วันทําการนับแต5รับแจ!ง หากพบว5าถูกต!องครบถ!วน 
ให!ตรวจรับพัสดุหรืองานจ!างพร!อมลงนามกํากับในใบส5งของหรือหลักฐานการส5งมอบงานจ!างอย5างน!อย ๒ ใน ๓ 
คนว5าได!ทําการตรวจรับไว!เป(นการถูกต!องแล!ว   
   (๒.๒) หลังตรวจรับ ให!แจ!งชุดเบิกจ5ายเงินตามข!อ ๒๙ วรรคสอง (ค) ทราบ 

(๓) ชุดเบิกจ5ายเงิน   หลังรับแจ!งตามข!อ (๒.๒) แล!วให!เบิกจ5ายเงินค5าจัดซ้ือพัสดุหรือค5าจ!างตาม
จํานวนท่ีปรากฏในใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือหลักฐานการจ5ายเงินอ่ืนๆ ให!กับผู!ขายหรือ ผู!รับจ!างภายใน ๓ วัน
ทําการนับแต5รับแจ!งและลงนามกํากับในหลักฐานดังกล5าวอย5างน!อย ๒ ใน ๓ คนว5าได!ทําการจ5ายเงินให!กับผู!ขาย
หรือผู!รับจ!างเรียบร!อยแล!ว  

เว!นแต5การจัดซ้ือจัดจ!างตาม (๑.๒) กําหนดเวลาการตรวจรับ การจ5ายเงินหรืออ่ืนๆให!เป(นไปตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศสอบราคา            

            หมวด ๙  ค�าตอบแทนผู!ดําเนินงานและค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ 

ข!อ ๓๗ ค5าตอบแทนผู!ดําเนินงานตามโครงการท่ีได!รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน หากเป(น
การปฏิบัติงานท่ีมีความจําเป(นเพ่ือให!บรรลุวัตถุประสงค+  ให!จ5ายได!ไม5เกินกว5าท่ีกําหนดในโครงการท่ีได!รับอนุมัติ 
ตามแบบ กท.๑๐ ภายใต!หลักเกณฑ+และอัตราดังต5อไปนี้ 

(๑)  กรณีผู!ดําเนินงานเป(นหน5วยบริการ สถานบริการ หรือหน5วยงานสาธารณสุข ให!เบิกจ5ายได!
เฉพาะโครงการจัดบริการสาธารณสุขท่ีเชิงรุกลงในชุมชน และให!เบิกจ5ายได!ในช5วงนอกเวลาราชการเท5านั้นโดย 

-วันปกติ ให!เบิกจ5ายได!วันละไม5เกิน ๔ ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ ๕๐ บาท  
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๑๒ 
         -วันหยุดราชการหรือหยุด นักขัตฤกษ+  ให!เบิกจ5ายได!วันละไม5เกิน ๗ ชั่วโมง อัตรา

ชั่วโมงละ ๖๐ บาท 
(๒) กรณีกลุ5มหรือองค+กรประชาชนเป(นผู!ดําเนินงาน  หรือเข!าร5วมดําเนินงานกับ (๑) ให!เบิกจ5าย

ค5าตอบแทนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการได!ดังนี้  
-กิจกรรมการให!บริการนวดแพทย+แผนไทยหรือนวดโดยใช!ภูมิปUญญาท!องถ่ินตาม

โครงการดูแลสุขภาพกลุ5มผู!สูงอายุ ผู!พิการและผู!ปQวยเรื้อรัง หรือดูแลผู!ปQวยหญิงหลังคลอดในชุมชน ให!เบิกจ5ายได!
ในอัตราชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท วันละไม5เกิน ๑ ชั่วโมงและไม5เกิน ๓ วันต5อสัปดาห+/ผู!ปQวย ๑ คน ท้ังนี้ ผู!ปฏิบัติงาน
จะต!องผ5านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

-กิจกรรมการสํารวจ ตรวจสอบ หรือรณรงค+เพ่ือแก!ไขปUญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม
ในชุมชน ตามโครงการด!านการส5งเสริมสุขภาพ  การปFองกันโรค และการคุ!มครองผู!บริโภค ให!เบิกจ5ายในช5วงนอก
เวลาราชการได! อัตราชั่วโมงละ ๓๐ บาท วันละไม5เกิน ๗ ชั่วโมง 

(๓) กรณีเป(นโครงการเก่ียวกับการออกกําลังกาย เพ่ือสร!างเสริมสุขภาพ ค5าตอบแทนวิทยากร
หรือผู!นําออกกําลังกาย ให!เบิกจ5ายได!ครั้งละ ๓๐๐ บาท สัปดาห+หนึ่งไม5เกิน ๓ ครั้ง โดยวิทยากรหรือผู!นําออกกําลัง
กายต!องเป(นผู!มีความรู!และประสบการณ+ในการนําออกกําลังกายท่ีถูกต!อง 

(๔) กรณีโครงการใดท่ีกองทุนได!ประกาศกําหนดแบบเอกสาร หลักเกณฑ+และวิธีการไว!โดยเฉพาะ 
ผู!ดําเนินงานตาม (๑) และ (๒) จะต!องถือปฏิบัติและให!ถือเป(นเง่ือนไขในการเบิกจ5ายค5าตอบแทนตามระเบียบนี้   

  ข!อ ๓๘ ค5าใช!จ5ายอ่ืนๆ ได!แก5 ค5าใช!จ5ายตามโครงการฝbกอบรม  จัดประชุม หรือจัดเวทีประชาคม 
จัดรับฟUงความคิดเห็น หรือจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน การเบิกจ5ายให!เป(นไปตามหลักเกณฑ+ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว5าด!วยค5าใช!จ5ายในการฝbกอบรมขององค+กรปกครองส5วนท!องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๙ 

 

                       หมวด ๑๐ การบริหารหรือพัฒนากองทุนและการบังคับใช!ระเบียบ 

         ส�วนท่ี ๑ การบริหารหรือพัฒนากองทุน 

  ข!อ ๓๙ ให!เทศบาลบริหารหรือพัฒนากองทุนให!เป(นไปอย5างมีประสิทธิภาพ  เข!มแข็ง  มีระบบ
การดําเนินงานท่ีสะดวก คล5องตัวและได!มาตรฐานภายใต!หลักธรรมาภิบาล โดยค5าใช!จ5ายในการบริหารหรือพัฒนา
กองทุนให!เป(นไปตามข!อ ๑๐ (๓) 

  ข!อ ๔๐ ในการเบิกจ5ายค5าใช!จ5ายตามข!อ ๓๙  ให!เป(นไปตามหลักเกณฑ+และอัตราดังนี้  
(๑) การจัดซ้ือ จัดจ!าง ให!ใช!แนวทางตามข!อ ๓๖ (๑) โดยแบบการรายงานขออนุมัติซ้ือจ!าง    

การสั่งซ้ือสั่งจ!างและการตรวจรับพัสดุ ให!ใช!ตามแบบของเทศบาลโดยอนุโลม   
(๒) ในการจัดประชุมแต5ละครั้ง  ให!เบิกจ5ายค5าเลี้ยงรับรองผู!มาประชุมและผู!เข!าร5วมประชุมดังนี้ 

ค5าอาหารว5างและเครื่องด่ืมอัตรา ๒๕ บาทต5อม้ือต5อคน และค5าอาหารไม5เกิน ๘๐ บาทต5อม้ือต5อคน ส5วน
ค5าตอบแทนการประชุมให!เบิกจ5ายในอัตราดังนี้  
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๑๓ 
(๒.๑) กรรมการกองทุนหรือ ท่ีปรึกษา  ครั้งละ ๔๐๐ บาทต5อคน เดือนหนึ่งจ5ายได!

ไม5เกิน ๒ ครั้ง  
 (๒.๒) อนุกรรมการ  ครั้งละ ๓๐๐ บาทต5อคน เดือนหนึ่งจ5ายได!ไม5เกิน ๒ ครั้ง 
 (๒.๓) คณะทํางาน  ครั้งละ ๒๐๐ บาทต5อคน  เดือนหนึ่งจ5ายได!ไม5เกิน ๒ ครั้ง 

โดยจํานวนครั้งการเบิกจ5ายของ (๒.๒) และ (๒.๓) ให!เป(นไปตามจํานวนครั้งท่ี (๒.๑) เบิกจ5าย 
(๓) ค5าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคณะทํางาน  ให!เบิกจ5ายได!ในกรณีจําเป(น 

 โดยหลักเกณฑ+และอัตราการเบิกจ5ายให!เป(นไปตามข!อ ๓๗ (๑) ส5วนแบบในการเบิกให!ใช!ตามแบบของเทศบาลโดย
อนุโลม  

(๔) ค5าใช!จ5ายในการเดินทาง ได!แก5 ค5าเบ้ียเลี้ยง ค5าท่ีพัก และค5าพาหนะเดินทางสําหรับกรรมการ 
ท่ีปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทํางาน และเจ!าหน!าท่ีของหน5วยงานของรัฐรวมท้ังพนักงานจ!าง (ชั่วคราว) ของ
กองทุน ให!เบิกจ5ายได!ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว5าด!วยค5าใช!จ5ายในการเดินทางไปราชการของเจ!าหน!าท่ี
ท!องถ่ิน 

(๕) ค5าใช!จ5ายอ่ืนๆ เช5นโครงการฝbกอบรม หรือการจัดประชุม ให!เป(นไปตามข!อ ๓๘ 
(๖) ใบเบิกเงิน ให!เป(นไปตามแบบ กท.๑๕      
(๗) ให!คณะทํางานกองทุนท่ีได!รับมอบหมาย เป(นผู!รับผิดชอบดําเนินการ     

ส�วนท่ี ๒ การบังคับใช!ระเบียบ 

  ข!อ ๔๑ เพ่ือให!การดําเนินงานกองทุน และการบังคับใช!ระเบียบของกองทุนเป(นไปอย5างมี
ประสิทธิภาพ ให!เทศบาลประชาสัมพันธ+ระเบียบกองทุนผ5านช5องทางต5างๆ เพ่ือให!ทราบท่ัวกัน 

  ข!อ ๔๒ เพ่ือปFองกันการฝQาฝHนระเบียบ ก5อนสิ้นปOงบประมาณ อย5างน!อย ๓๐ วัน ให!เทศบาล
ตรวจสอบโครงการท่ีกองทุนให!การสนับสนุน หากพบว5าโครงการใด 

(๑) หน5วยงานยังไม5รายงานผลการดําเนินงาน 
(๒) กลุ5มหรือองค+กรประชาชนยังไม5รายงานผลการดําเนินงานและส5งใช!เงินยืม 

ตามระเบียบกองทุนข!อ ๓๕ ให!ทําหนังสือแจ!งเตือนหัวหน!าหน5วยงาน หรือกลุ5มหรือองค+กรประชาชนท่ีได!รับการ
สนับสนุนนั้นดําเนินการตามระเบียบ (ครั้งท่ี ๑) 

  ข!อ ๔๓ หลังสิ้นปOงบประมาณ และครบกําหนดระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงานและส5งใช!
เงินยืมตามระเบียบแล!ว แต5หน5วยงานหรือกลุ5มองค+กรประชาชนตามข!อ ๔๒ (๑) และ (๒) ยังฝQาฝHน ให!ดําเนินการ
ดังนี้   
                (๑) ทําหนังสือแจ!งเตือน (ครั้งท่ี ๒) พร!อมกับกําหนดระยะเวลาให!ดําเนินการ  
 (๒) หากครบกําหนดระยะเวลาตาม (๑) แล!วยังไม5ดําเนินการให!ทําหนังสือแจ!งเตือน พร!อมกับกําหนด
ระยะเวลาให!ดําเนินการ (ครั้งท่ี ๓ หรือครั้งสุดท!าย)  

ในการแจ!งเตือนตาม (๒) กรณีกลุ5มหรือองค+กรประชาชนให!แจ!งมาตรการไปด!วยว5าหากครบ
กําหนดแล!วยังไม5ดําเนินการ จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายต5อไปและเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตาม (๒) 
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๑๔ 
แล!วยังไม5ดําเนินการให!รวบรวมหลักฐานต5างๆ และขอ ความร5วมมือส5วนราชการของเทศบาลท่ีเก่ียวข!อง ใน
การดําเนินการตามกฎหมายต5อไป 
  ท้ังนี้ ระยะเวลาท่ีกําหนดตาม (๑) และ (๒) ต!องไม5น!อยกว5า ๓๐ วัน  

ข!อ ๔๔ หลังจากเทศบาลเบิกจ5ายเงินยืมแล!ว  หากพบว5ากลุ5มหรืองค+กรประชาชนใด               
มีพฤติการณ+ รับเงินยืมแล!วไม5ดําเนินโครงการ  หรือดําเนินโครงการไม5เป(นไปตามท่ีได!รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุน หรือไม5รายงานผลการดําเนินงานและส5งใช!เงินยืมตามระเบียบ  ให!เทศบาลประสานธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ+การเกษตร สาขาสมุทรปราการเพ่ือตรวจสอบ หากพบว5ายังมีเงินเหลืออยู5ในบัญชีท่ีรองรับเงินยืมตาม
โครงการ ให!แจ!งธนาคารเพ่ือโอนเงินจากบัญชีดังกล5าวคืนเข!าบัญชีของกองทุน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญายืม
เงิน  

  ข!อ ๔๕ กรณีหน5วยงานหรือกลุ5มองค+กรประชาชนใดท่ีได!รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนแล!ว     
มีพฤติการณ+ท่ีฝQาฝHนระเบียบข!อ ๔๓ และข!อ ๔๔ ให!คณะกรรมการกองทุนพิจารณาโครงการครั้งต5อไปตามท่ี
เห็นสมควร อาจไม5อนุมัติหรืออนุมัติภายใต!เง่ือนไขให!เทศบาลเบิกจ5ายเงินอุดหนุน หรือจ5ายเงินยืมได!ต5อเม่ือ
โครงการเดิมได!ดําเนินการถูกต!องตามระเบียบแล!ว 

หมวด ๑๑  ทรัพย0สินของกองทุน 

             ส�วนท่ี ๑  ท่ีมาของทรัพย0สิน 

ข!อ ๔๖  ทรัพย+สินของกองทุน อาจได!มาจาก 
(๑) เทศบาลจัดซ้ือจัดจ!าง    

(ก) จากเงินท่ีเป(นค5าใช!จ5ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนตามข!อ ๑๐ (๓)   
(ข) จากเงินท่ีมีผู!บริจาคเข!ากองทุน โดยระบุวัตถุประสงค+การบริจาคเพ่ือสําหรับให!จัดซ้ือ

จัดจ!างทรัพย+สินให!กับกองทุน 
(๒) การจัดซ้ือจัดจ!างตามโครงการจากเงินของกองทุน 
(๓) บุคคลหนึ่งบุคคลใดจัดซ้ือจัดจ!างแล!วอุทิศทรัพย+สินนั้นให!กับกองทุน 
(๔) การบริจาคของบุคคลท่ีหมดความจําเป(นในการท่ีจะใช!ทรัพย+สินนั้นอีกต5อไป 
(๕) การรับโอนจากหน5วยบริการ สถานบริการ หรืออ่ืน ๆ   
ทรัพย+สินตาม (๔) (๕) ถ!าพิจารณาแล!วเห็นว5าทรัพย+สินนั้นไม5สามารถใช!การได!ทันที หากจะใช!

ต!องซ5อมแซมก5อนและการดําเนินการดังกล5าวต!องเสียค5าใช!จ5ายมาก กรณีนี้เทศบาลจะรับทรัพย+สินนั้นไว!หรือไม5 ให!
นายกเทศมนตรีเป(นผู!พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

                       ส�วนท่ี ๒  การจัดการทรัพย0สินและการควบคุม 

ข!อ ๔๗  ให!เทศบาลมอบหมายให!บุคคลใดในคณะทํางาน เป(นผู!รับผิดชอบในการจัดการเก่ียวกับ
การควบคุม การยืม การบํารุงรักษาหรือซ5อมแซม การจําหน5าย หรือการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับทรัพย+สินของ
กองทุน 



 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางปู ๒๕๕๗ หน!า ๑๕ 

 

๑๕ 
ข!อ ๔๘  ในการควบคุมทรัพย+สินของ กองทุน ให!ผู!ได!รับมอบหมายตามข!อ ๔๗ ดําเนินการ

ดังนี้   
(๑) หลังรับมอบทรัพย+สิน ให!ลงทะเบียนตามแบบ กท.๑๖ กรณีเป(นทรัพย+สินท่ีจัดซ้ือตาม

โครงการเงินกองทุนหรือได!รับบริจาค ให!จัดทําบัญชีสรุปตามแบบ กท.๑๗ เพ่ือควบคุมการยืม 
(๒) เก็บรักษาทรัพย+สินให!เป(นระเบียบ ปลอดภัย และจํานวนครบถ!วนตามทะเบียน 

และหากพบว5าทรัพย+สินใดได!รับความเสียหาย ให!รายงานเทศบาลเพ่ือดําเนินการต5อไป 
(๓) ตรวจสอบทรัพย+สินประจําปOในเดือนสุดท!ายของปOงบประมาณ ตามแบบ กท.๑๘ และ

รายงานผลการตรวจสอบให!นายกเทศมนตรีทราบ สําหรับคณะกรรมการกองทุนให!รายงานในการประชุมครั้งแรก
ของปOงบประมาณถัดไป                                

ข!อ ๔๙  กรณีผลการตรวจสอบตามข!อ ๔๘ (๓) พบว5ามีทรัพย+สินของกองทุนชํารุด เสื่อมสภาพ 
หรือสูญหาย ให!เทศบาลแต5งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งเพ่ือสอบข!อเท็จจริง และดําเนินการตามควรแก5กรณี
ต5อไป                                 

    ส�วนท่ี ๓  การยืมทรัพย0สิน 

ข!อ ๕๐ กรณีหน5วยงาน หรือกลุ5มหรือองค+กรประชาชน หรือประชาชนท่ัวไป           ท่ีประสงค+
จะยืมทรัพย+สินของกองทุน เพ่ือนําไปใช!ในกิจกรรมต5างๆ ภายใต!วัตถุประสงค+ของกองทุน    ให!ดําเนินการดังนี้  

 (๑) ให!ผู!ยืม ยื่นคําขออนุมัติยืมเป(นลายลักษณ+อักษรต5อเทศบาลตามแบบ กท.๑๙  
(๒) ให!เทศบาลส5งมอบทรัพย+สินให!ผู!ยืมหลังจากได!รับอนุมัติแล!ว  

 (๓) การยืมครั้งหนึ่งๆ ให!ยืมได!ไม5เกิน ๙๐ วัน ในกรณีท่ีจําเป(นต!องยืมต5อเนื่องให!ดําเนินการตาม 
(๑) ก5อนครบกําหนดส5งคืนอย5างน!อย ๑๕ วันเว!นแต5เป(นทรัพย+สินท่ีใช!ในการดําเนินงานตามโครงการต5อเนื่อง ให!
ส5งคืนเม่ือหมดความจําเป(นหรือมีการยกเลิกโครงการ 

 (๔) กรณีมีผู!ยื่นคําขอหลายคนแต5ทรัพย+สินมีจํานวนจํากัด ให!พิจารณาตามลําดับ  ยกเว!นรายท่ีมี
ความจําเป(นเร5งด5วน อาจพิจารณาให!ยืมโดยไม5เรียงลําดับก็ได! 

ข!อ ๕๑ ในระหว5างยืม ให!ผู!ยืมรับผิดชอบในการดูแลรักษา หากเกิดการชํารุดให!แจ!งเทศบาล
ทราบ เพ่ือซ5อมบํารุงให!สามารถใช!งานได!ตามปกติต5อไป 

ข!อ ๕๒ ในการส5งคืนทรัพย+สิน ให!ผู!ยืมส5งคืนในสภาพท่ีใช!การได! ตามเวลาท่ีกําหนดหรือเม่ือหมด
ความจําเป(นในการใช!งานแล!ว หากมีการสูญหายระหว5างยืมให!ผู!ยืมชดใช!เป(นทรัพย+สิน  หรือเป(นเงินตามราคาท่ี
เป(นอยู5ขณะยืมให!แก5กองทุนเว!นแต5คณะกรรมการกองทุนจะมีมติเป(นอย5างอ่ืน 

               ส�วนท่ี ๔  การบํารุงรักษา ซ�อมแซม และการจําหน�ายทรัพย0สิน  

ข!อ ๕๓ ให!ผู!ได!รับมอบหมายตามข!อ ๔๗ มีหน!าท่ี  



 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางปู ๒๕๕๗ หน!า ๑๖ 

 

๑๖ 
(๑ )  บํ า รุ ง รั กษ า  และซ5 อมแซม ทรัพย+สินตามทะเบียนสังหาริมทรัพย+แต5ละรายการให!

อยู5ในสภาพท่ีสามารถใช!การได!  โดยเบิกจ5ายจากวงเงินค5าใช!จ5ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 
(๒) ในการดําเนินการตาม (๑) ให!บันทึกรายละเอียดและวงเงินค5าใช!จ5ายแต5ละครั้ง 
(๓) กรณีท่ีเห็นว5าทรัพย+สินใดของกองทุน หมดความจําเป(นหรือหากใช!ต5อไปจะสิ้นเปลือง

ค5าใช!จ5ายมาก ให!รายงานนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาจําหน5ายโดยการขายหรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้ ให!
รายงานพร!อมกับการรายงานตามข!อ ๔๘ (๓)  

(๔) ทรัพย+สินใดท่ีจําหน5ายแล!วตาม (๓) ให!จําหน5ายออกจากทะเบียนสังหาริมทรัพย+ หากมีเงินท่ี
ได!จากการจําหน5ายให!นําฝากเข!าบัญชีของกองทุน           

ข!อ ๕๔ ในการดําเนินงานกองทุน หากไม5มีหลักเกณฑ+ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดตาม
ระเบียบนี้ ให!เป(นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุน  

      ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๘  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
 
             ( นายธีรพล   ชุนเจริญ ) 
                      ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
                                                          เทศบาลตําบลบางปู 
 
 
 
 
 
 
 


