
๑ 
 

 

 

 
 

ระเบียบข้อบังคับ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
เทศบาลตําบลบ้านกลาง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน 

 
  ตามท่ี เทศบาลตําบลบ้านกลาง ร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้ง
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีนั้น เพ่ือให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ตลอดจนมีระบบรองรับการดําเนินงาน  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบ้านกลาง  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ  ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบข้อบังคับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาล 

ตําบลบ้านกลาง 
 ข้อ  ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาล 

ตําบลบ้านกลางรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 ข้อ  ๔ ท่ีตั้งของกองทุนฯ  ณ  เทศบาลตําบลบ้านกลาง  เลขท่ี  ๒๐๑  หมู่  ๙  ตําบลบ้านกลาง  อําเภอเมือง   
                   จังหวัดลําพูน 
 

หมวดท่ี  ๑ 
วัตถุประสงค์ของกองทุนระบบหลกัประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีตําบลบ้านกลาง 

   ข้อ  ๕ เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ท่ีมุ่งสําหรับประชาชนทุกคนโดยแบ่ง 
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น  ๕  กลุ่ม  ได้แก่ ๕.๑  กลุ่มแม่และเด็ก  ๕.๒  กลุ่มผู้สูงอายุ  ๕.๓  กลุ่มผู้
พิการ  ๕.๔  กลุม่ผู้ประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง  ๕.๕  กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี 

 ข้อ  ๖ เพ่ือสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข  ในพ้ืนท่ีในการดําเนินกิจกรรมงานด้านส่งเสริม  ป้องกัน
ควบคุมโรค   รักษา และฟ้ืนฟูสภาพ  

ข้อ   ๗ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน โดยประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน 

ข้อ   ๘ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง  และร่วมบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

 ข้อ  ๙ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

หมวดท่ี  ๒ 
สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบลบ้านกลาง 

ข้อ  ๑๐   สมาชิกกองทุนฯ  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
(๑) มีภูมิลําเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในตําบลบ้านกลาง 
(๒) เป็นผู้อาศัยและดําเนินชีวิตในเขตพ้ืนท่ีตําบลบ้านกลาง 
(๓) เป็นผู้พร้อมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีตําบลบ้านกลาง 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลตําบลบ้านกลาง 

 



๒ 
 

 
 

หมวดท่ี  ๓ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีตําบลบ้านกลาง 

 ข้อ  ๑๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีตําบลบ้านกลาง   
                   ประกอบด้วย 

(๑)  นายกเทศมนตรี    เป็น  ประธานกรรมการ 
(๒)  ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี  จํานวน  ๒  คน  เป็น  รองประธานกรรมการ 
(๓)  ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  ๒  คน  เป็น  กรรมการ 

                   (๔)  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เป็น  กรรมการ 
(๕)  ผู้แทน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน  ๒  คน  เป็น  กรรมการ 
(๖)  ผู้แทนหมู่บ้านจํานวน  ๕  คน  เป็น  กรรมการ 
(๗)  ปลัดเทศบาลตําบล  เป็น กรรมการและเลขานุการ 

ข้อ  ๑๒ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี  มีอํานาจหน้าท่ี  
ดังต่อไปนี ้
(๑) จัดทําข้อมูลและแผนการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับปัญหาสาธารณสุข  กลุ่มเป้าหมายและหน่วย

บริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(๒)  ดําเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในตําบลบ้านกลาง  สามารถเข้าถึงบริการ  

สาธารณสุขท้ังท่ีบ้าน  ในชุมชน  หรือหน่วยบริการได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
(๓)  พิจารณาอนุมัติ  ติดตาม  สนับสนุน  แก้ไขปัญหาการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มหรือ

องค์กรท่ีเสนอของบประมาณในการดําเนินการ 
(๔)  บริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  โดยยึดหลักการและ

วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานตามแนวทางของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
(๕)  จัดทําสรุปผลการดําเนินงานและงบดุลเม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ  เพ่ือเสนอสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาต ิและเทศบาลตําบลบ้านกลางภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
(๖)  รับผิดชอบการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและจัดทําบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ

ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 
  (๗)  จัดตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทํางานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และตรวจการจ้าง        
                         เพ่ือดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    ข้อ  ๑๓  คณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในพ้ืนท่ีตําบลบ้านกลาง กรรมการท่ีได้มา
จากการคัดเลือกตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๒)  (๕)  และ (๖)  ให้มีวาระอยู่ใน  ตําแหน่งคราวละ  ๒  ปี เม่ือครบกําหนด
วาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการข้ึนใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งความวาระนั้น  อยู่ใน
ตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกใหม่เข้ารับหน้าท่ี ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรค
หนึ่ง  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้มีการดําเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทน  และให้ผู้ได้รับการ
คัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลือของกรรมการซึ่งตนแทน  ในกรณีท่ีประธานกรรมการตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง 
(๑)  ไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้รองประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้ตามลําดับ  
 ข้อ  ๑๔  นอกจากการพ้นตําแหน่งโดยวาระแล้ว  กรรมการตามข้อ  ๑๑  (๒)  (๕) และ(๖)  พ้นจากตําแหน่ง
ในกรณีต่อไปนี ้

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ย้ายไปดํารงตําแหน่งหรือประกอบอาชีพหรืออาชีพในท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีอ่ืน 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 



๓ 
 

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) กรณีไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดต่อกันเกิน  ๓  ครั้ง  ใน  ๑  ปี  โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 

 
หมวดท่ี  ๔ 

ท่ีมาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
 ข้อ ๑๕ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพมีท่ีมา  ดังนี ้

(๑) เงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้จัดสรรจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
(๒) เงินงบประมาณอุดหนุนสมทบตามสัดส่วนจากเทศบาลตําบลบ้านกลาง 
(๓) เงินบริจาคสมทบจากชุมชน / องค์กรชุมชน 
(๔) รายได้และทรัพย์สินท่ีเกิดจากกิจการกองทุน 

ข้อ  ๑๖  การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปเพ่ือการดําเนินงานและบริหารหลักประกันสุขภาพใน  ๔  หมวด  ดังนี ้
(๑)  ค่าใช้จา่ยการจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชนท่ี์มุ่งสําหรับประชาชนทุกคนโดยแบ่ง 

กลุ่มเป้าหมายออกเป็น  ๕  กลุ่ม  ได้แก่  ๑.๑  กลุ่มแม่และเด็ก  ๑.๒  กลุ่มผู้สูงอายุ                   
๑.๓  กลุ่มผู้พิการ  ๑.๔  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง    
๑.๕  กลุ่มผู้ป่วยเรือ้รังท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี  

(๒)  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีในการดําเนินกิจกรรมงานส่งเสริม  ป้องกัน
ควบคุมโรค   รักษาและฟ้ืนฟูสภาพ    

(๓)  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรคกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค  และ  
ควบคุมโรค  รักษาและฟ้ืนฟูสภาพ 

(๔)  ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการกองทุนและการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการท้ังนี้การจัดสรร 
งบประมาณในแต่ละหมวดให้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบสัดส่วนการใช้ในท่ีประชุม  ยกเว้น  (๔)   
ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน  ๑๐ %  ของงบประมาณท้ังหมด 

(๕) ค่าตอบแทนและค่าใช้สอยอ่ืนๆ ของคณะกรรมการฯ / คณะอนุกรรมการฯ ในการปฏิบัติงาน 
หรือประชุมอบรม  โดยกําหนดค่าตอบแทนไว้ไม่เกินครั้งละ  ๒๐๐  บาท  ส่วนค่าใช้จ่าย 
อ่ืนๆ ท่ีจําเป็น  ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัด  และไม่เกินตามระเบียบของ 
กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ  ๑๗  อํานาจการอนุมัตวิงเงินงบประมาณกองทุน 
(๑) ในกรณีท่ีวงเงินไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) ให้เป็นอํานาจของประธาน 

คณะกรรมการสามารถอนุมัติได้ โดยต้องนําเข้าท่ีประชุมเพ่ือคณะกรรมการให้รับทราบในการ 
ประชุมครั้งต่อไป 

(๒) ในกรณีวงเงินเกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  ให้อนุมัติโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการเกินก่ึงหนึ่ง 
 

ประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  ๑๘  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 
 

                                    ( นายประสิทธิ์  จันทกลาง ) 
                ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

เทศบาลตําบลบ้านกลาง 
 


