
แนวทางการก ากับดูแลการจ่ายเงิน 
                 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี
 
1. จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินที่มีแผนงานโครงการกลุม่หรือองค์กรประชาชน 

1. จะต้องเป็นกลุ่มองค์กรประชาชน ที่มีอยู่จริงในท้องถิ่นจ านวนรวม 5 คน ขึ้นไปไม่จ าเป็นต้องขึ้น
ทะเบียนตามกฎหมาย 

2. การรับเงินจากกองทุนให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินหรือองค์กรประชาชน มีการจัดประชุมรายงานการประชุม
รับมอบหมายจากกลุ่มหรือองค์กรประชาชนไม่น้อยกว่า 2 คน ขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน  

3. ให้จ่ายเงินตามค่าใช้จ่ายและอัตราที่ก าหนดไว้ในแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

4. ส าหรับรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตรา และเงื่อนไขการด าเนินการ ดังนี้ 
    4.1 ค่าตอบแทนคณะท างานหรือบุคคลภายนอก ที่ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรม

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนตามหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ 
คณะท างาน  หรือผู้ด าเนินงาน      

 
หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

1. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับ
อนุมัติ (ฝ่ายติดตามประเมินและจัดท าแบบฟอร์มการรายงาน) ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้
คณะกรรมการกองทุนรับทราบ  

2. กรณีท่ีองค์กรประชาชนมีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่มีการจัดหาวัสดุที่มีลักษณะคล้ายครุภัณฑ์ 
ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-) ให้แบบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินไว้กับ
รายงานการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย 

3. กรณีมีเงินเหลือจากการด าเนินงานให้น าเงินส่วนที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

หมายเหต ุ 
1. กรณีที่หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนๆ หรือกลุ่มหรือองค์กร

ประชาชน จัดท าเสนอขออนุมัติโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ผ่านคณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติแล้ว                  
ไม่สามารถด าเนินการได้ทันก าหนดให้บันทึกข้อความจ าเป็นขอขยายเวลาก่อนสิ้นปีงบประมาณ และกรณีนี้ต้อง
ด าเนินการแล้วบ้างจึงขอขยายเวลาได้ 
          2. กรณีที่หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนๆ หรือกลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน จัดท าเสนอขออนุมัติโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ผ่านคณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติแล้ว         
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามรับงบประมาณจากกองทุนฯ ก าหนดให้บันทึกข้อความจ าเป็นที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและหากต้องการด าเนินการต่อให้ขออนุมัติโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม 
ผ่านคณะกรรมการใหม่  

3. กรณีท่ีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนๆ หรือกลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนได้รับงบประมาณจากกองทุนฯ ไปแล้ว แต่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานโครงการหรือไม่
รายงานผลการด าเนินงานหรือไม่น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนฯ กรณีที่มีวงเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ ให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ ท าหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร 



-2- 

และรายงานคณะกรรมการกองทุนฯ ให้รับทราบตามไตรมาส เพ่ือเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานรอการตรวจสอบ
และด าเนินการต่อไป             

4. หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน กรรมการ อนุกรรมการ คณะท างานหรือผู้ด าเนินงาน ดังนี้ 
    4.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ครั้งละไม่เกิน๔๐๐ บาทต่อคน 

เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับอนุกรรมการ ครั้งละไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อคน 
เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ บาท และส าหรับคณะท างาน ครั้งละไม่เกิน ๒๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๔๐๐ บาท  

    4..๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะเดินทาง ส าหรับกรรมการ   
ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะท างาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา(ชั่วคราว)ของ
กองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม  

5. แนวทางการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นการจ่ายตามบันทึก
ข้อตกลง คือจ่ายล่วงหน้าบางส่วนหรือเต็มจ านวน 

6. หลักฐานที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดเก็บไว้เองเพ่ือรอการตรวจสอบจาก สตง. ดังนี้ 
    6.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการกองทุนฯ และประธานกรรมการ

กองทุนฯ ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว 
    6.2 แบบบันทึกข้อตกลงที่เป็นไปตามที่กองทุนฯระบุรายละเอียดอันเป็นสาระส าคัญในข้อตกลงที่

ครบถ้วน 
                             
เอกสารแนบด้านงบประมาณกองทุน (มติของคณะกรรมการกองทุนฯ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558)   
       การเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรม ก าหนด ดังนี้ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน  25  บาท 
  -  ค่าอาหารกลางวัน   มื้อละไม่เกิน  50  บาท 

- ค่าป้ายไวนิลโครงการ แบบสีธรรมดา ตารางเมตรละไม่เกิน 200 บาท 
- ค่าวิทยากรในการบรรยาย ไม่เกิน 600 บาท/ชั่วโมง (กรณีเจ้าหน้าที่ทีมีบทบาทในการสร้างเสริม

สุขภาพ ป้องกันโรคในพ้ืนที่ ไม่ควรเบิกจ่ายค่าวิทยากร) 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ใช้ตามระเบียบ อปท. และเบิกได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
                                

คณะท างานด้านการเงนิและบัญชี 



แนวทางการก ากับดูแลการจ่ายเงิน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสพุรรณบุรี 

 
2. กรณีเป็นหน่วยงานสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

1. ให้หน่วยงานน าเสนอโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ผ่านคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการ และผ่านคณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติ 

2. เสนอโครงการตามขั้นตอนและลงนามโดยประธานกรรมการกองทุนฯ 
3. น าโครงการดังกล่าวให้อนุกรรมการฝ่ายเลขาจัดท าบันทึกข้อตกลงกับกองทุน 
4. ให้หน่วยงานที่เสนอโครงการเป็นผู้เบิกเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพและน าเข้าบัญชีของ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีให้ใช้ระเบียบเงินนอกงบประมาณ โดยกองคลังจะเป็นผู้ก ากับดูแลเอง 
 

หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1. ให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบคลังท้องถิ่นไว้เพ่ือตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.) 
2. ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ (ฝ่ายติดตาม

ประเมินและจัดท าแบบฟอร์มการรายงาน) ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้คณะกรรมการกองทุน
รับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ 

3. กรณีมีเงินเหลือจากการด าเนินงานให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

หมายเหต ุ 
1. กรณีท่ีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนๆ หรือกลุ่ม หรือองค์กร

ประชาชน จัดท าเสนอขออนุมัติโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ผ่านคณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติแล้วไม่
สามารถด าเนินการได้ทันก าหนดให้บันทึกข้อความจ าเป็นขอขยายเวลาก่อนสิ้นปีงบประมาณและกรณีนี้ต้อง
ด าเนินการแล้วบ้าง จึงขอขยายเวลาได้ 

2. กรณีท่ีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนๆ หรือกลุ่ม หรือองค์กร
ประชาชนจัดท าเสนอขออนุมัติโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ผ่านคณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติแล้ว ไม่
สามารถด าเนินการได้ตามรับงบประมาณจากกองทุนฯก าหนดให้บันทึกข้อความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและหากต้องการด าเนินการต่อให้ขออนุมัติโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ผ่าน
คณะกรรมการใหม่ 

3. กรณีท่ีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนๆ หรือกลุ่ม หรือองค์กร
ประชาชน ได้รับงบประมาณจากกองทุนฯไปแล้ว แต่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หรือไม่รายงานผลการด าเนินงานหรือไม่น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนฯกรณีที่มีวงเงินเหลือจ่ายจากการ
ด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯท าหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรและ
รายงานคณะกรรมการกองทุนฯได้รับทราบตามไตรมาส เพ่ือเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานรอการตรวจสอบและ
ด าเนินการต่อไป             
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4. หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน หรือผู้ด าเนินงาน ดังนี้ 
    4.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ครั้งละไม่เกิน ๔๐๐ บาทต่อคน 

เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับอนุกรรมการ ครั้งละไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อคน 
เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ บาท และส าหรับคณะท างาน ครั้งละไม่เกิน ๒๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๔๐๐ บาท  

    4.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง ส าหรับกรรมการ  
ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะท างาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) 
ของกองทุนให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม  

5. แนวทางการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นการจ่ายตามบันทึก
ข้อตกลง คือ จ่ายล่วงหน้าบางส่วนหรือเต็มจ านวน 

6. หลักฐานที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดเก็บไว้เองเพ่ือรอการตรวจสอบจาก สตง. ดังนี้ 
    6.1 แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการกองทุนฯ และประธาน

กรรมการกองทุนฯลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว 
    6.2 แบบบันทึกข้อตกลงที่เป็นไปตามที่กองทุนฯ ระบุรายละเอียดอันเป็นสาระส าคัญในข้อตกลงที่

ครบถ้วน 
 
เอกสารแนบด้านงบประมาณกองทุน (มติของคณะกรรมการกองทุนฯ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558)   

การเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรม ก าหนด ดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   มื้อละไม่เกิน  25  บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน              มื้อละไม่เกิน  50  บาท 
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ แบบสีธรรมดา ตารางเมตรละไม่เกิน 200 บาท 
- ค่าวิทยากรในการบรรยาย ไม่เกิน 600 บาท/ชั่วโมง (กรณีเจ้าหน้าที่ทีมีบทบาทในการสร้างเสริม

สุขภาพ ป้องกันโรคในพ้ืนที่ ไม่ควรเบิกจ่ายค่าวิทยากร) 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ใช้ตามระเบียบ อปท. และเบิกได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
                                 
                                 คณะท างานด้านการเงินและบัญชี 
 



แนวทางการก ากับดูแลการจ่ายเงิน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสพุรรณบุรี 

 
3. จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินที่มีแผนงานโครงการเป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงาน 
สาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นๆ 

1.1 กรณีท่ีหน่วยงานรับเงินตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติเป็นเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท ให้หัวหน้าหน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข สถานบริการ หรือหน่วยงานอ่ืนนั้น       
เป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตัวเองจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมารับเงินแทน ต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจชัดเจน 

1.2 กรณีท่ีหน่วยงานรับเงินตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติเป็นเงิน
เกินกว่า 10,000 บาท ให้เปิดบัญชีแยกจากบัญชีทั่วไป หรือใช้บัญชีทั่วไปของหน่วยบริการ สถานบริการ
หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐในนามของหน่วยงานนั้นๆ และให้หัวหน้าหน่วยบริการ สถาน
บริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินในบัญชีตามรายการค่าใช้จ่าย
และอัตราที่ก าหนดไว้ในแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

1.3 กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
ให้จัดท าโดยวิธีการตกลงราคาโดยอนุโลมโดยถือราคากลางของทางราชการ เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นให้ใช้
ราคาตลาดทั่วไปโดยอนุโลม 

1.4 กรณีจัดซื้อจัดจ้างตามแผนวงเงินเกิน 100,000 บาท ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยบริการ
สถานบริการหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานของรัฐเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนั้นโดยอนุโลม  
                                          
                                             หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

1. ให้หน่วยบริการสถานบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เก็บ
หลักฐานการจ่ายเงินไว้ เพ่ือตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

2. ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ (ฝ่ายติดตาม
ประเมินและจัดท าแบบฟอร์มการรายงาน) ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้คณะกรรมการกองทุน
รับทราบ  

3. กรณีมีเงินเหลือจากการด าเนินงานให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

หมายเหต ุ 
 1. กรณีท่ีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนๆหรือกลุ่ม หรือองค์กร

ประชาชน จัดท าเสนอขออนุมัติโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ผ่านคณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติแล้วไม่
สามารถด าเนินการได้ทันก าหนดให้บันทึกข้อความจ าเป็นขอขยายเวลาก่อนสิ้นปีงบประมาณและกรณีนี้ต้อง
ด าเนินการแล้วบ้าง จึงขอขยายเวลาได้ 

 2. กรณีท่ีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นๆ หรือกลุ่ม หรือองค์กร
ประชาชนจัดท าเสนอขออนุมัติโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ผ่านคณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติแล้วไม่
สามารถด าเนินการได้ตามรับงบประมาณจากกองทุนฯก าหนดให้บันทึกข้อความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและหากต้องการด าเนินการต่อให้ขออนุมัติโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ผ่าน
คณะกรรมการใหม ่
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3. กรณีที่หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนๆหรือกลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนได้รับงบประมาณจากกองทุนฯไปแล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานโครงการหรือไม่รายงาน
ผลการด าเนินงานหรือไม่น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนฯกรณีที่มีวงเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ ให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ ท าหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรและรายงานคณะกรรมการ
กองทุนฯทราบตามไตรมาสเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานรอการตรวจสอบและด าเนินการต่อไป             

4. หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน หรือผู้ด าเนินงาน ดังนี้ 
               4.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ครั้งละไม่เกิน ๔๐๐ บาทต่อคน 
เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับอนุกรรมการ ครั้งละไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อคน 
เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ บาท และส าหรับคณะท างาน ครั้งละไม่เกิน ๒๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๔๐๐ บาท  
               4.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง ส าหรับกรรมการ 
ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะท างาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา(ชั่วคราว)ของ
กองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม  

5. แนวทางการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นการจ่ายตามบันทึก
ข้อตกลง คือจ่ายล่วงหน้าบางส่วนหรือเต็มจ านวน 

6. หลักฐานที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดเก็บไว้เองเพ่ือรอการตรวจสอบจาก สตง. ดังนี้ 
     6.1 แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการกองทุนฯ และประธาน

กรรมการกองทุนฯลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว 
     6.2 แบบบันทึกข้อตกลงที่เป็นไปตามที่กองทุนระบุรายละเอียดอันเป็นสาระส าคัญในข้อตกลงที่

ครบถ้วน 
 
เอกสารแนบ ด้านงบประมาณกองทุน (มติของคณะกรรมการกองทุนฯ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558)   
   การเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรม ก าหนด ดังนี้ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   มื้อละไม่เกิน  25  บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน              มื้อละไม่เกิน  50  บาท 
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ แบบสีธรรมดา ตารางเมตรละไม่เกิน 200 บาท 
- ค่าวิทยากรในการบรรยาย ไม่เกิน 600 บาท/ชั่วโมง (กรณีเจ้าหน้าที่ทีมีบทบาทในการ

สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในพ้ืนที่ ไม่ควรเบิกจ่ายค่าวิทยากร) 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ใช้ตามระเบียบราชการ และเบิกได้ตามความเหมาะสม 

 
 
                                                       
 

คณะท างานด้านการเงนิและบัญชี 



 
 

การจัดท าโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เพื่อขอรับงบประมาณจาก 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 
1. จะต้องผ่านการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจาก คณะท างานของกองทุนฯและจะต้องเขียน

โครงการตามแบบฟอร์มที่อนุกรรมการก าหนด 
2. โครงการจะต้องผ่านการพิจารณา กลั่นกรอง ข้อเสนอแนะจาก คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งหาก

มีข้อแก้ไขโครงการให้ผู้เสนอโครงการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้ข้อแนะน า เพ่ือ
เสนอเข้ากรรมการกองทุนฯอนุมัติ 

3. ในการขอสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ผู้เสนอโครงการและพ่ีเลี้ยงจะต้องเข้าร่วมประชุมหรือส่ง
ผู้แทนมาน าเสนอทุกครั้ง ทั้งการประชุมคณะท างาน คณะอนุกรรมการ  คณะกรรมการกองทุนฯ 

 
 
 
 
 


