ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ว่าด้วยการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๘
……………………………………….
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครรังสิต ให้มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตาม
ความในข้อ ๑๑ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนด หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครรังสิต จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๔ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
หมวด ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๑ ชื่อ ที่ตั้ง บทนิยาม
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครรังสิต ว่าด้วยการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๘ ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ว่าด้วยการจัดตั้งและการดําเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕5 และระเบียบว่าด้วยแบบเอกสาร
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕5
ข้อ ๔ สํานักงานกองทุน ตั้งอยู่ เลขที่ 151 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ชั้น ๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักงานเทศบาลนครรังสิต ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตําบลประชาธิปัตย์
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหา การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลนครรังสิต
“นายกเทศมนตรี” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครรังสิต
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครรังสิต
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งเพื่อทํา
หน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการบริหารจัดการกองทุน
“คณะทํางาน” หมายความว่า คณะบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตัง้ เพื่อช่วยเหลือ
การดําเนินงานของกองทุน และให้หมายรวมถึงบุคคลที่เลขานุการกองทุนเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อขอ
ความคิดเห็น ยกเว้นคณะอนุกรรมการ
“การจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า การจั ดบริ การสร้า งเสริ ม สุ ข ภาพ
การป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามประกาศคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ สํ านักงานหลั กประกัน
สุขภาพแห่งชาติกําหนด

๒
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชนและของ
สภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดเพิ่มเติม
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“หน่วยงานสาธารณสุข ” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุข
โดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง
แต่อาจดําเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน
สถาบันการศึกษา วัด เป็นต้น
“หน่วยงาน” หมายความว่า สถานบริการ หน่วยบริการ และหน่วยงานสาธารณสุข
“กลุ่ มหรื อองค์ กรประชาชน” หมายความว่ า องค์ ก รชุ ม ชน องค์ กรเอกชน หรื อ
ภาคเอกชน ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นตั้งแต่ ๖ คนขึ้น
ไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกันดําเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากําไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้
หมวด 2 วัตถุประสงค์ของกองทุน
ข้อ ๗ กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริม
ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน ดําเนิ นกิจกรรมด้านสาธารณสุ ขในพื้นที่ เพื่อให้ กลุ่ มแม่และเด็ก กลุ่ ม
ผู้ สู งอายุ กลุ่ มคนพิการ กลุ่ มผู้ ป ระกอบอาชีพที่มีค วามเสี่ ยง และกลุ่ มผู้ ป่ว ยโรคเรื้อรั งที่อยู่ในพื้น ที่
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริม กระบวนการมี
ส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ข้ อ ๘ ให้ เ ทศบาลเป็ น ผู้ ดํา เนิ น งาน และบริ ห ารจั ด การกองทุ น ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อ ๗ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน
หมวด ๓ การใช้จ่ายเงินกองทุน
ข้ อ 9 เงิ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ให้ ใ ช้ จ่ า ยเพื่ อ สนั บ สนุ น หรื อ ส่ ง เสริ ม เป็ น
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้
(1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานในพื้นที่ โดยเน้น
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาระดับปฐมภูมิเชิ งรุก ที่
จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) เพื่อสนันบสนุนให้ หน่วยงาน หน่วยงานอื่น กลุ่มหรือองค์กรประชาชนในพื้นที่ ได้
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิก
หรือประชาชนในพื้นที่
(3) เพื่อสนั บ สนุ น และส่ งเสริม กิจ กรรมการสร้างเสริม สุ ขภาพ การป้องกั นโรค
การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่
ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้ สู ง อายุ แ ละคนพิ การ หรื อ ศูน ย์ ชื่ ออื่น ที่ดํ าเนิน กิจกรรมเกี่ยวกับ การพั ฒ นาและฟื้ นฟูคุ ณภาพชีวิ ต

๓
ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ตามหลักเกณ์ที่สํานักงานกําหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงิน
รายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น
(4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้ มี
ประสิทธิภ าพ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปี
งบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้น
จะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบํารุงรักษาของ
เทศบาล
(5) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิ จกรรมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตาม
ความจําเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้
หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการกองทุน
ข้อ 10 คณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย
(๑) นายกเทศมนตรี
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตเทศบาล จํานวน 2 คน
เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต
เป็นกรรมการ
ที่สภามอบหมาย จํานวน ๒ คน
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเทศบาล จํานวน 2 คน
เป็นกรรมการ
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในเขตเทศบาล
เป็นกรรมการ
ที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน
(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน
เป็นกรรมการ
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไม่เกิน 5 คน
(7) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
เป็นกรรมการ
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่
จํานวน 1 คน (ถ้ามี)
(8) ปลัดเทศบาลหรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
(9) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
(10) สาธารณสุขอําเภอธัญบุรี
เป็นที่ปรึกษา
(11) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์
เป็นที่ปรึกษา
ข้อ 11 การคัดเลือกกรรมการตามข้อ ๑0 กรณี ( ๔ ) ( ๕ ) และ ( ๖ ) ให้เทศบาลจัดประชุม
เพื่อให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผย และมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ที่ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติกําหนด ส่วนกรณี (๒) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๓) - (๙) ประชุม
คัดเลือก จํานวน ๒ คน จากผู้ทรงคุณวุฒิในเขตเทศบาล โดยให้คนที่ ๑ เป็นรองประธานคนที่หนึ่งและ
อีกคนหนึ่งเป็นรองประธานคนที่สอง
ให้เทศบาลแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม
คัดเลือก ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อออกคําสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน
ข้อ 12 ให้กรรมการที่มาจากการคัดเลือก มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ ๔ ปี เมื่อ
กรรมการในวรรคหนึ่ งอยู่ ใ นตําแหน่ งครบวาระ ๔ ปี แล้ ว ยั งมิได้ มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้

๔
กรรมการที่ครบวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกินหกสิบวัน
ในกรณีก รรมการตามวรรคหนึ่ ง พ้น จากตํ าแหน่ ง ก่อ นครบวาระ ให้ มีก ารคัด เลื อ ก
กรรมการประเภทเดีย วกัน แทน และให้ ผู้ ได้รั บการคั ดเลื อกอยู่ในตํา แหน่งเท่ากับวาระที่เ หลื อของ
กรรมการที่ตนแทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ ๑0 (๑) มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน
กรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ตามลําดับ แต่กรณีที่ไม่มี หรือพ้นจากตําแหน่งให้ ปลัดเทศบาล
ตามข้อ ๑๐ (๘) ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน
ข้อ ๑3 กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ ๑0 (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) นอกจาก
การพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากตําแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ย้ายไปดํารงตําแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้
(๗) กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ส่วนที่ ๒ การประชุม
ข้อ ๑4 ให้เทศบาลจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนตามความจําเป็นและเหมาะสม
ปีหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งต้อง
(๑) มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) จัดให้มีระเบียบวาระการประชุม
(๓) จัดทํารายงานการประชุม
(๔) รายงานบัญชีรับจ่ายและสถานการณ์การเงินของกองทุนให้ที่ประชุมทราบ
(5) จัดให้มีรายงานผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ
ส่วนที่ ๓ อานาจหน้าที่
ข้อ ๑5 คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
กรณี กรรมการผู้ ใดในคณะกรรมการกองทุ น เป็ น ผู้ เสนอและดํ าเนิ น การแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมนั้น
(2) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด
(3) กํากับดูแลให้หน่วยงาน หน่วยงานอื่น กลุ่มหรือองค์กรประชาชน ผู้ที่ได้รับอนุมัติ
ตามข้อ 9 ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
(4) สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายต่ า งๆ ในพื้ น ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก าร
สาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๕
(5) ให้คําแนะนําในการจัดทําข้อมูลและแผนดําเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข
ของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่าย
และเงินคงเหลือของกองทุน
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินงานตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน
กรณี (2) และ (3) ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
หมวด ๕ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ส่วนที่ ๑ ที่มาของเงินรายได้กองทุน
ข้อ ๑6 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้มาจาก
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของการ
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด
(๒) เงิน สมทบจากงบประมาณของเทศบาล ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด ทั้งนีก้ ารสมทบให้ดําเนินการเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ
(๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น
(๔) รายได้อื่นๆ ที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ส่วนที่ ๒ การรับเงิน
ข้อ ๑7 บรรดาเงินรายรับของกองทุน ให้นําส่งเข้าบัญชีของกองทุนที่เปิดไว้ตามข้อ ๒0
ข้อ ๑8 การรับเงินเข้ากองทุน ให้รับเป็นเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติก็ได้
และให้ออกเป็นใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุน ตามแบบใบเสร็จรับเงิน กท. 7 ให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง
เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด โดยใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงใน
การบันทึกบัญชีรายรับ และให้ใช้หนังสือตอบรับการได้รับเงินเป็นหลักฐานการรับเงินแทนใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 19 เงินสดที่กองทุนได้รับไว้ ให้นําฝากเข้าบัญชีของกองทุนภายในวันที่ได้รับเงิน
หากไม่สามารถดําเนินการได้ทัน ให้พนักงานเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เก็บเงินสดดังกล่าวไว้
ในซอง ระบุเงินกองทุน จํานวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนําฝากไว้ในตู้นิรภัย ของ
เทศบาลแล้วนําฝากเข้าบัญชีในวันถัดไป
ส่วนที่ ๓ การเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๒0 ให้เทศบาลเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ประเภทบัญชีเงินฝาก “ออมทรัพย์” ชื่อบัญชี “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี " แยกจากบัญชีของเทศบาลทั้งนี้บัญชีเงินฝากซึ่งคณะกรรมการกองทุนได้เปิดไว้แล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้ถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้

๖
ข้อ ๒1 ให้นายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับพนักงาน
เทศบาลคนใดคนหนึ่งที่นายกเทศมนตรีมอบหมายไว้จํานวน 2 คน รวมเป็นผู้ลงนาม 2 คน เป็นผู้เบิก
เงิ น จากบั ญ ชี ก องทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพตามแผนงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการกองทุน
ส่วนที่ ๔ การสั่งจ่ายเงินกองทุน
ข้อ ๒2 ให้นายกเทศมนตรีสั่งจ่ายเงินกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 9
ข้อ ๒3 วิธีการจ่ายเงินกองทุน ให้จ่ายได้ดังนี้
(๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
(๒) จ่ายทางธนาคารหรือทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
(๓) กรณี ที่มี ค วามจําเป็น ต้อ งจ่า ยเงินเป็ นเงินสดให้ จ่ ายได้ไ ม่เกิน 5,000 บาท
(ห้าพันบาท) โดยให้พนักงานเทศบาลทีน่ ายกเทศมนตรีมอบหมายเป็นผู้ทําการเบิกจ่าย หรือออกเช็คสั่ง
จ่ายในนามของพนักงานเทศบาลที่ได้รับมอบหมาย โดยขีดฆ่าคําว่า"หรือตามคําสั่ง" "หรือผู้ถือ" ออก
และจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินในวันเดียวกัน หรือภายในวันทําการถัดไป
ข้อ ๒4 การจ่ายเงิน ให้จ่ายในนามของผู้มีสิทธิรับเงิน
(๑) การจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินที่เป็นหน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าของ
หน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่นนั้นเป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอํานาจให้
ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทําได้ ทั้งนี้ต้องมีหนังสือมอบอํานาจที่ชัดเจน
(๒) การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายจากกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ไม่น้อยกว่า 2 คนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน
ข้อ 25 การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบสําคัญรับเงิน ตามแบบที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาํ หนด หรือหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่
ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินตามแบบใบเบิกเงิน กท. 4
หมวด ๖ การบันทึกบัญชีและการรายงานการเงิน
ข้อ ๒6 การบันทึกบัญชี
(๑) ให้บันทึกตามระบบบัญชีของเทศบาลที่ถือปฏิบัติ แต่ให้แยกระบบบัญชีออกจาก
ระบบบัญชีปกติอีกชุดหนึ่งต่างหาก
(๒) รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณ การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันที่
ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือได้รับเงินจากเทศบาล
ข้อ ๒๗ ให้เทศบาลมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชี (ชุดที่ ๒)
คนใดคนหนึ่ง ดําเนินการดังนี้
(๑) บันทึกบัญชีตามข้อ ๒6
(๒) จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่าย และเงินคงเหลือประจําเดือน
ด้วยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ หรือระบบอื่น
(๓) จัดส่งข้อมูล ตาม (๒) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตทุกไตรมาส โดยจัดส่งภายใน ๓๐ วันนับจากสิ้นไตรมาส
ตามรูปแบบที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด

๗
หมวด ๗ การสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ส่วนที่ ๑ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการสนับสนุน
ข้อ ๒8 หน่วยงาน หน่วยงานอื่น กลุ่มหรือองค์กรประชาชนใด ที่ประสงค์จะขอรับ
การสนับสนุนเงินจากกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุข หรือดําเนินกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของกองทุน ให้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน โดยดําเนินการ
ดังนี้
(1) บันทึกโครงการที่ขอรับการสนับสนุนในระบบโปรแกรมกองทุน
(๒) กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชนเป็นผู้เสนอโครงการ ให้จัดทํารายงานการประชุมที่
มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวน ๓ คน มาพร้อมโครงการที่เสนอ
ข้อ 29 หลังจากกองทุนได้รับโครงการตามข้อ ๒8 แล้วให้คณะอนุกรรมการด้านการ
บริหารจัดการกองทุน (ชุดที่๑) ดําเนินการดังนี้
(๑) สรุปผลโครงการ ลงในแบบผลการพิจารณาโครงการ กท.2
(๒) จัดประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการตาม (๑)
หากที่ประชุมคณะอนุกรรมการมีความเห็นเช่นใด ให้ระบุความเห็นลงในแบบผลการพิจารณาโครงการ
กท.2 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุน
(3) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่อพิจารณาโครงการที่ผ่านการตรวจสอบ
กลั่นกรองตาม (๒) แล้ว
(๔) กรณีคณะกรรมการกองทุน พิจารณาแล้วมีมติ
(๔.1) อนุมัติ แต่มีการปรับเพิ่มหรือลดรายการ หรือค่าใช้จ่ายตามมติที่ประชุม
ให้ดําเนินการแก้ไขและนําส่งแบบเสนอโครงการ กท.1 ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
กองทุน พร้อมทั้งปรับแก้ไขในโปรแกรมกองทุน ทั้งนี้ให้ใช้แบบผลการพิจารณาโครงการ กท.2 เป็น
หลักฐานในการสั่งจ่ายเงินกองทุน
(๔.2) ไม่อนุมัติ ให้แจ้งผู้ขอรับการสนับสนุนทราบพร้อมด้วยเหตุผล หากเป็น
โครงการทีส่ ามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ให้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขและนําส่งเข้ามาใหม่ ตามเงื่อนเวลาที่กําหนด
(5) เบิกจ่ายเงินกองทุน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติตาม (๔.1) ภายใน ๑๕
วันก่อนดําเนินโครงการ
ส่วนที่ ๒ การสนับสนุนเงินกองทุน
ข้อ 30 การสนับสนุนเงินกองทุนให้ดําเนินการ ดังนี้
(ก) การจ่ายตามข้อตกลง เป็นการจ่ายล่วงหน้าบางส่วนหรือเต็มจํานวน ตามที่คณะกรรมการ
เห็ นสมควรเป็ นรายข้ อตกลงแต่ละโครงการใช้สํ าหรับหน่วยงาน หน่ วยงานอื่น กลุ่ มหรือองค์กรประชาชน ผู้ ที่
รับผิดชอบโครงการต้องเก็บหลักฐานประกอบการจ่ายต่างๆ เพื่อรอการตรวจสอบ
(ข.) การจ่ายตามกิจกรรม เป็นการจ่ายหลังมีการดําเนินงานเกิดขึ้นตามกิจกรรม หรือ
โครงการแล้ว กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายทั้งหมด ซึง่ เป็นโครงการหรือ
กิจกรรมในหมวดของการบริหารจัดการกองทุน เช่นการจัดประชุมกรรมการ การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์
เพื่อการบริหาร
(ค.) การจ่ ายตามใบยืม เป็นการจ่ายล่วงหน้าบางส่วนหรือหมดทั้งจํานวน ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร สําหรับการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุน ซึง่ ดําเนินการโดยฝ่ายเลขานุการ
กองทุนเท่านั้น

๘
ข้อ 31 การรับเงินเข้าหน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่นถ้าจํานวนเงินตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัติเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ให้เปิดบัญชีเงินฝากเป็นการเฉพาะแยกออกจากบัญชี
ทั่วไป ของหน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่น ในนามของหน่วยงานนั้น และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของ
หน่วยงานโดยอนุโลม
ในการเปิดบัญชีดังกล่าว ให้ผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการ ตามข้อ ๒๘ (๒) รับผิดชอบใน
การเปิดบัญชี
กรณีเบิกเงินจากบัญชี ต้องลงนามไม่น้อยกว่า 2ใน 3 โดยมีหัวหน้าชุดดําเนินโครงการลง
นามด้วยทุกครั้ง
หากหน่วยงาน หน่วยงานอื่น กลุ่มหรือองค์กรประชาชนใดมีบัญชีเงินฝาก ในนามของ
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น กลุ่มหรือองค์กรประชาชนอยู่แล้ว หรือทีเ่ ปิดไว้ตามระเบียบกองทุนที่ยกเลิก ให้
ใช้บัญชีดังกล่าวได้
ข้อ ๓2 ในการเบิกจ่ายเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ให้มีหลักฐานประกอบด้วย
(๑) แบบเสนอโครงการ กท.๑
(๒) แบบผลการพิจารณาโครงการ กท. 2
(3) แบบใบเบิกเงิน กท.๔
(๔) แบบบันทึกข้อตกลง กท.5
(5) สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๓1 เพื่อเป็นหลักฐานในการสั่งจ่ายเช็คเข้าบัญชี
(6) สําเนาบัตรประชาชนของชุดดําเนินโครงการ
กรณีการจ่ายเงินตามกิจกรรม ต้องมีเอกสารการดําเนินการประกอบ เช่น บันทึกการประชุม
กรรมการกองทุน
กรณีการจ่ายตามใบยืม หลักฐานการใช้เงินคืนประกอบด้วย
(ก) บันทึกการใช้คืนเงินยืม
(ข) เอกสารแสดงรายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้าง (ถ้ามี)
(ค) เงินสดคืน (ถ้ามี)
(ง) สรุปผลการดําเนินงานในกรณีที่มีการกําหนดไว้
ข้อ ๓3 ในการเบิกจ่ายเงินจากบัญชี เงินฝากตามข้อ ๓1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เฉพาะกรณีหน่วยงาน หน่วยงานอื่นในสังกัดของรัฐ ให้หัวหน้า
ของหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ ในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน และให้เก็บ
หลักฐานการอนุมัตไิ ว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ
ข้อ ๓4 ภายใน ๓๐ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการให้หัวหน้าหน่วยงาน หน่วยงานอื่น กลุ่ม
หรือองค์กรประชาชน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในระบบโปรแกรมกองทุนพร้อมด้วยเอกสารตาม
แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ กท.3 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรายงานผลการดําเนินโครงการ
หลักฐานตามข้อ 32 (๑) ถึง (4) ให้ใช้สําเนาที่รับรองความถูกต้อง ส่วนต้นฉบับให้เก็บ
ไว้ที่หน่วยงานเพื่อการตรวจสอบ ประกอบด้วย
(1) เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายเงินตามโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
(2) เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)

๙
หมวด ๘ การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ ๓5 การจัดซื้อจัดจ้างกรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ให้ใช้จ่ายเงินตามรายการ
ค่าใช้จ่ายและอัตราที่กําหนดไว้ใน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินการดังนี้
การจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ให้
กระทําโดยวิธีตกลงราคาโดยอนุโลม โดยถือราคากลางของทางราชการ เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นให้ใช้
ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อ
หลักฐานประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
(1) ใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด ให้มีตราประทับชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของ
ร้านค้า หากไม่มีตราประทับ ให้ใช้สําเนาบัตรประชาชนของผู้ขายประกอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานการ
เบิกจ่าย
(2) หลักฐานที่ใช้แสดงการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ให้ใช้แบบแสดงการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน กท. ๙ สําเนาบัตรประชาชน
ผู้รับเงินค่าตอบแทน เอกสาร หรือสมุดบันทึก หรือสมุดลงนามการปฏิบัติงาน ในส่วนของรายละเอียด
ค่าตอบแทนให้เบิกจ่ายได้ ตามตารางแนบท้ายระเบียบนี้
(3) หลักฐานที่ใช้แสดงการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร ผู้นําการออกกําลังกายให้
ใช้แบบใบสําคัญรับเงิน กท ๖ สําเนาบัตรประชาชนผู้รับค่าตอบแทน เอกสารแสดงคุณวุฒิ หนังสือเชิญ
เป็นวิทยากร หนังสือตอบรับจากวิทยากร
(4) กรณีวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ ครั้ง และไม่
สามารถขอเอกสารใบเสร็จรับเงินได้ ให้ใช้แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กท. 10
(๕) การตรวจรับ ต้องตรวจรับรายการสินค้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนโดยให้
ชุดตรวจรับ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง เป็นผู้ลงนามเป็นหลักฐานในใบส่ งของ กรณีไม่มีใบส่งของให้ลงนามใน
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน หรือบิลเงินสด
ข้อ 36 การจั ดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน และหน่วยงานอื่น ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนให้ดําเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของหน่วยงานนั้น แล้วแต่กรณี
หน่วยงาน และหน่วยงานอื่น ในสังกัดเทศบาล ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุน นายกเทศมนตรีอาจมอบให้สํานักการคลังดําเนินการให้ก็ได้
หมวด 9 ค่าตอบแทน
ข้อ 37 ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน หรือผู้ดาํ เนินงานให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการกองทุนหรือที่ปรึกษา ครั้งละ
๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาท) ต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 800 บาท (แปดร้อยบาท) ค่าตอบแทนในการประชุม
สําหรับคณะอนุ กรรมการ ครั้งละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาท) ต่อคน เดือนหนึ่ง ไม่เกิน 600 บาท
(หกร้อยบาท) และสําหรับคณะทํางาน ครั้งละ 200 บาท (สองร้อยบาท) ต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 400 บาท (สี่ร้อยบาท)
(2) ค่าใช้จ่ ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง สํ าหรับ
กรรมการที่ปรึ กษา อนุ กรรมการหรื อคณะทํางาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา
(ชั่วคราว) ของกองทุนให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการ โดยอนุโลม
(3) วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตาม (1) และ (2) เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อ
การบริหาร หรือพัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณนั้น

คาสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ที่ 3 / ปีงบประมาณ 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
.....................................................................................
ด้วยเทศบาลนครรังสิต ได้จั ดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เพื่อเป็นกลไกพัฒนา
สุขภาพของประชาชนผู้ด้อยโอกาสหรือไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้เท่าเทียมและทั่วถึง
อาศัยอานาจตามความ ข้อ ๑1(8) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 19
กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕7 และระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ว่าด้วยการจัดตั้งและการดาเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕7
ข้อ๑5(7) จึงแต่งตั้งมีผู้มรี ายชื่อ-สกุล และ/หรือ ตาแหน่งเป็นคณะอนุกรรมการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการกองทุน (ชุดที่ ๑) ประกอบด้วย
(๑) นายเอกชัย กลิ่นกุสุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ประธานคณะอนุกรรมการ
(๒) นายสมยศ พงศ์ธีรการ
รองปลัดเทศบาล
รองประธานคณะอนุกรรมการ
(3) นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ สมาชิกสภาเทศบาล
คณะอนุกรรมการ
(4) นายชั้น รักสูงเนิน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ คณะอนุกรรมการ
(5) หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
คณะอนุกรรมการ
(6) ผู้อานวยการสานักการคลัง
คณะอนุกรรมการ
(7) ผู้อานวยการกองการศึกษา
คณะอนุกรรมการ
(8) ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
คณะอนุกรรมการ
(9) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะอนุกรรมการ
(10) หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
คณะอนุกรรมการ
(๑1) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
คณะอนุกรรมการ
(12) หัวหน้าฝ่ายนิติการ
คณะอนุกรรมการ
(13) หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรค
คณะอนุกรรมการ
(๑4) หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
คณะอนุกรรมการ
(15) นางบุญส่ง บูรณะกรณ์ ตัวแทน อสม.
คณะอนุกรรมการ
(16) นางพิมพร เทียนถาวร พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว
คณะอนุกรรมการและเลขาฯ
(17) นางพิมประภา พลเธียร พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว
คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
มีหน้าที่
(๑) จัดทาแนวทางหรื อระเบียบเกี่ยวกับ การจัดตั้ง การดาเนินงาน การบริห าร เพื่อเป็น
เครื่องมือในการดาเนินงานกองทุน
(๒) ตรวจสอบและกลั่นกรองกิจกรรมโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของกองทุน
(3) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒

๒. คณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชี (ชุดที่ ๒) ประกอบด้วย
(๑) นางสาวสุกัญญา สุขการณ์ รองปลัดเทศบาล
ประธานคณะอนุกรรมการ
(๒) ผู้อานวยการสานักการคลัง
รองประธานคณะอนุกรรมการ
(3) นายกริช อายุวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
คณะอนุกรรมการ
(4) นางสาวสุชาดา สมบุญโต นักวิชาการคลัง
คณะอนุกรรมการ
(5) นางสุภาพร ฝอยทอง
ตัวแทน อสม.
คณะอนุกรรมการ
(6) นางสาวสุภรัตน์ ชอบค้า นักวิชาการสุขาภิบาล 5
คณะอนุกรรมการ
(7) นางเรวดี ชูแก้ว
พยาบาลวิชาชีพ 6 ว
คณะอนุกรรมการ
(8) หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลังและสถิติการคลัง
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
(9) นางจีรนันท์ ปิติฤกษ์
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
(10) นางสาวสุรภา เศรษฐาผล ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
มีหน้าที่
(1) รับผิดชอบรับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงินและจัดทาบัญชีเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ให้
เป็นไปตามประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แนวทางการรับ
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทาบัญชีเงิน หรือทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพและระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
(2) มอบลาดับที่ (10) รับผิดชอบในการรับเงินและนาส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนภายใน ๓ วันทาการ
นับแต่วันได้รับเงินแทนกรรมการ พร้อมทั้งจัดทาหลักฐานการเงิน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินกองทุน / ใบเสร็จรับเงิน
และแบบบันทึกข้อตกลงการสนับสนุ นงบประมาณ /ใบเบิกเงิน / ใบยืมเงินตามรูปแบบของกองทุนที่ใช้อยู่ เพื่อ
ประกอบการดาเนินงานด้านการเงินและบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบ ของลาดับที่ 6 ถึง 9 ก่อนนาเสนอประธาน
กรรมการทุกครั้งและลงนามเป็นผู้จ่ายเงินตามฎีกาที่ประธานกองทุนฯ อนุมัติแล้ว
(3) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่จาเป็นก่อนเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง
(4) จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน รายงานการรับเงิน - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ ประจาเดือน
ประจาไตรมาส และประจาปีงบประมาณ เพื่อนาเสนอรายงานการเงินให้
๑) คณะกรรมการกองทุนฯ
๒) หน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลนครรังสิต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
และสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายใน ๓๐ วันของทุกสิ้นไตรมาส และภายในเดือนธันวาคมของทุกสิ้น
ปีงบประมาณโดยรูปแบบการรายงาน และวิธีการส่งรายงานให้เป็นไปตามที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ
กาหนด
(5) รับผิดชอบจัดเก็บเอกสาร หลักฐานด้านการเงินและการบัญชี เพื่อไว้สาหรับการตรวจสอบ
(6) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คณะอนุกรรมการด้านการวางแผนและติดตามประเมินผล (ชุดที่ ๓) ประกอบด้วย
(1) นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศมนตรี
ประธานคณะอนุกรรมการ
(2) นายสุรพัศ ลิ่มวงศ์
รองปลัดเทศบาล
รองประธานคณะอนุกรรมการ
(3) ผู้อานวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
คณะอนุกรรมการ
(4) นายชวลิต พุธเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริการและวิชาการเผยแพร่ คณะอนุกรรมการ
(5) นางสมหมาย ม่วงโมรา
ตัวแทน อสม.
คณะอนุกรรมการ

๓

(6) นายประดิษฐ์ ศรีเสถียร
ตัวแทนชุมชน
(7) นางทัศนีย์ เจริญอัศวสุข พยาบาลวิชาชีพ ๗วช.
(8) นางสาวสุภาวดี โพธิ์สลัด พยาบาลวิชาชีพ 6 ว
(9) นางสาวอริยาภรณ์ ปาณะประสิทธิ์พร พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว
(10) หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
(๑1) หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล

คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่
(๑) จัดทาข้อมูลและแผนดาเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทาแผนสุขภาพชุมชน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
(๒) ติดตามประเมินผลกิจกรรม ตามแผนงาน /โครงการที่เบิกจ่ายเงินจากกองทุน
(๓) จัดทาแบบสรุปผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงานประจาเดือน ประจาไตรมาส
และประจาปีงบประมาณ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
(๔) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน / ระเบียบของกองทุน / ผลการ
ดาเนินงานของกองทุน ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ
(๕) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะอนุกรรมการด้านเลขานุการกองทุน (ชุดที๔่ ) ประกอบด้วย
(๑) นายสมยศ พงศ์ธีรการ รองปลัดเทศบาล
(2) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(3) นางจิตขจี ภักดี
(4) นางชาริณี เจียมสันต์
(5) หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข
(6) หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 3
(7) นางสาวสุรภา เศรษฐาผล

ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการและเลขาฯ
คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่
(๑) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนตามวันที่ประธานกรรมการกองทุนกาหนด พร้อมทาบันทึก
รายงานการประชุม
(๒) ประสานคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงาน
เสนอคณะกรรมการกองทุน
(๓) ติดต่อประสานงานทั่วไปในกิจการของกองทุนตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานประธานกรรมการกองทุนทราบทันที

