
 
ระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

ต าบลทุ่งฝาย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ได้

จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการด าเนินงาน คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่รักษาการ

ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ข้อ 4  สถานที่ด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งอยู่ที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งฝาย   เลขที่ 140/1  หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งฝาย  อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

หมวดท่ี 1 

วัตถุประสงค์ของระบบหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่  

 ข้อ 5 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายแม่ และเด็ก , ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และ

ผู้ป่วยเร้ือรังในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 ข้อ 6 เพื่อสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

และฟื้นฟูสภาพส าหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในต าบลทุ่งฝาย  ได้เข้าถึงการบริการได้โดยง่าย 

สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐาน 

 ข้อ 7 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองและร่วมบริหารจัดการ

ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

 ข้อ 8 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 ข้อ 9 เพื่อให้การบริหารงานกองทุนมีประสิทธิภาพ 

 



 

หมวด 2 

สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

 ข้อ 10 สมาชิกกองทุนฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีภูมิล าเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในต าบลทุ่งฝาย 
2. เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  

หมวด 3 

คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  

 ข้อ 11 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประกอบด้วย  

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่  จ านวน 2 คน เป็นรองประธานกรรมการ  
3. สมาชิก สภาเทศบาลที่สภามอบหมาย จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
4. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่    เป็นกรรมการ 
5.  อสม. ที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
6. ผู้แทนหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านคัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ 
7. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 12 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าข้อมูลและแผนด าเนินการที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและหน่วย
บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 

3. บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานหรืองบดุล เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อน าเสนอส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

4. รับผิดชอบการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดท าบัญชีเงินทรัพย์สินในระบบ
หลักประกันสุขภาพ ให้เป็นตามรูปแบบที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ
ก าหนด 

5. จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อด าเนินการตามความจ าเป็น  



ข้อ 13 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีวาระอยู่ในต าแหน่ง

คราวละ 2  ปี 

 เมื่อคณะกรรมการอยู่ในต าแหน่งครบวาระ 2 ปี แล้วยังมิได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการใหม่ ให้

คณะกรรมการที่ครบวาระอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งต้ังใหม่เข้า

รับหน้าที่ 

กรณีกรรมการตามข้อ 11 (2) (5) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการ

ในต าแหน่งที่ว่างให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง  

ข้อ 14  นอกจากการพ้นต าแหน่งโดยวาระแล้ว กรรมการตามข้อ 11 (2) (5) พ้นจากต าแหน่งในกรณี

ต่อไปนี้ 

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้ประกันมาหรือ

ความผิดลหุโทษ 
4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
5. เป็นบุคคลล้มละลาย 
6. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อ (2) (5) 
7. โดยค าสั่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

หมวด 4 

ท่ีมาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

 ข้อ 15 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพมีที่มา ดังนี้ 

1. เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2. เงินงบประมาณอุดหนุนสมทบตามสัดส่วนจาก องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย  
3. เงินบริจาคสมทบจากชุมชน / องค์กรชุมชนอ่ืนๆ 
4. รายได้ และทรัพย์สินที่เกิดจากกิจการกองทุน 

ข้อ 16 การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปเพื่อการด าเนินงานและบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ดังนี้ 

1. จัดซื้อบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกกองทุน 
2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขในชุมชนท้องถิ่น  
3. สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาคประชาชน  
4. ใช้จ่ายในด้านการบริหารงานทั่วไปของกองทุน ไม่เกิน 10 % ของเงินกองทุน เพื่อใช้จ่าย

เป็น 



- ค่าเบี้ยประชุมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม อัตราเป็นไปตามที่ประชุมกองทุนก าหนด 
- ค่ารับรอง เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ส าหรับผู้ร่วมประชุมหรือผู้มาตรวจเยี่ยม  
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฯลฯ 
- ค่าเอกสาร  

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่คณะกรรมการกองทุนมีมติเห็นชอบให้จ่ายได้ 
ข้อ 17 อ านาจการอนุมัติงบประมาณกองทุน 

1. ในกรณีที่วงเงิน 20,000  บาท ให้เป็นอ านาจของประธานคณะกรรมการสามารถอนุมัติได้ 
โดยต้องน าเข้าแจ้งคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป  

2. ในกรณีที่วงเงินเกิน 20,000 บาท ให้อนุมัติโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน 
ข้อ 18 ประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   15   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2552 

ลงชื่อ 

(นายสุรชาติ  อินต๊ะสงค์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลทุ่งฝาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินทุนสุขภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 
................................................................................. 

 ด้วยเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการด าเนินงานของ
กองทุนสุขภาพชุมชน  เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นการบริหารงานด้านงบประมาณเป็นไป
อย่างเหมาะสมเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินตามนโยบายของกองทุนสุขภาพชุมชน  
 อาศัยอ านาจของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุน
สุขภาพชุมชน  จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพชุมชน ไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพชุมชน “ผู้รับการสนับสนุน” 
หมายความว่า 
 (1)  หน่วยบริการสาธารณสุขระดับต าบล อ าเภอ ได้แก่ สถานีอานามัย  โรงพยาบาล ที่ประชาชนใน
ต าบลมีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามประกาศของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
 (2)  หน่วยบริการหรือสถานบริการอ่ืน หรือสถานบริการทางเลือกที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติให้
ประชาชนในเขตรับผิดชอบเข้ารับบริการได้ (ตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองแนวทาง
การจ่ายเงินกองทุนสุขภาพชุมชน ข้อ 7 (2) 
 (3)  กลุ่มประชาชนหรือองค์กรของประชาชนในเขตพื้นที่กองทุนสุขภาพชุมชน โดยจดทะเบียน กลุ่ม
ประชาชน องค์กรกับกองทุนสุขภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ 2 บุคคลที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพชุมชน 
 (1)   ประธานในพิธีเปิด  ปิดการฝึกอบรม และผู้ติดตาม  
 (2)   เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ / กลุ่มประชาชน / องค์กรที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนในการจัดการ  
         ฝึกอบรม หรือเขา้รับการอบรม  
 (3)   วิทยากร 
 (4)   แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม  
 (5)   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล  
 ข้อ 3 การจ่ายค่าตอบแทน หมายความว่า  
 (1)   ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ อสม. และผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ  และป้องกันโรคภายในเขตพื้นที่ 



 (2)   ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของหน่วยบริการที่ออกปฏิบัติงานภายใน
เขตพื้นที่ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบเงินบ ารุงของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (3)   การนับระยะเวลา 1 วัน หมายความว่า การออกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน  
 ในการออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่หากเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนแล้วห้ามเบิกค่าใช้จ่ายพาหนะในการ
เดินทางไปราชการ 
 ข้อ 4 กิจกรรมและค่าใช้จ่ายใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการก่อนการจัดต้ังกองทุนหรือ
อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยบริการสาธารณสุขให้หน่วยงานนั้นๆ รับผิดชอบ
ด าเนินกิจกรรม และค่าใช้จ่ายนั้น 
 ข้อ 5 การจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดท าโครงการส่วนเป็นบุคคลทั่วไป / กลุ่มประชาชน / องค์กร /ประชาชน /
หน่วยบริการ 
  วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท   จ่ายงวดเดียวหลังท าสัญญาภายใน 10 วัน  
  วงเงินเกิน     60,000 บาท   งวดที่  1  จ่ายหลังท าสัญญา    50%  
       งวดที่  2  จ่ายหลังส่งผลงาน  
        
 ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้ว นหน้า 
กองทุนสุขภาพชุมชนก าหนดเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่ก าหนด  
 
 

....................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ล าดับท่ี รายการ การฝึกอบรมใช้สถานที่ภายในต าบล หมายเหตุ 

สถานที่ราชการ เอกชน 

1 ค่าอาหารครบทุกม้ือ ไม่เกิน 200 บาท/วัน ไม่เกิน 250 บาท/วัน  

2 ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ไม่เกิน30/ม้ือ 

ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น

ไม่เกิน 50 บาท/ม้ือ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่

เกิน 50บาท/ม้ือ  

ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหาร

เย็น ไม่เกิน 100 บาท/ม้ือ 

 

3 ค่าเบี้ยเล้ียงท่ีไม่จัดอาหารทั้ง 3 ม้ือ ไม่เกิน 120 บาท/คน/วัน ไม่เกิน 180  บาท/คน/วัน  

4 ค่าเบี้ยเล้ียงท่ีจัดอาหารให้ 1 ม้ือ ไม่เกิน 80 บาท/คน/วัน ไม่เกิน 120 บาท/คน/วัน  

5 ค่าเบี้ยเล้ียงท่ีจัดอาหารให้ 2 ม้ือ ไม่เกิน  40 บาท/คน/วัน ไม่เกิน  60 บาท/คน/วัน  

6 ค่าเช่าที่พักให้พักรวมกันตั้งแต่ 2 คน/ห้อง ไม่เกิน 600 บาท/คน/วัน ไม่เกิน 1,000  บาท/คน/วัน  

7 กรณีมีความจ าเป็น หรือไม่เหมาะสมท่ีจะพัก 2 

คนต่อหน่ึงห้อง 

ไม่เกิน 600 บาท/คน/วัน ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/วัน  

8 กรณีไม่จัดท่ีพักให้เบิกจ่ายแก่ผู้ฝึกอบรมได้ ไม่เกิน 600 บาท/คน/วัน ไม่เกิน 1,000  บาท/คน/วัน  

9 ค่าเอกสารฝึกอบรม ตามความจ าเป็น -  

10 ค่าเล้ียงรับรองคณะตรวจติดตามและดูงาน เบิกจ่ายได้ตามจริง  

11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าพาหนะเหมาจ่าย 4  บาท / กม.  

12 ค่าตอบแทนในการออกปฏิบัติหน้าที่(หากเบิก

ค่าพาหนะแล้วไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้) 

40 บาท/ผู้ป่วย 1 คน และไม่เกิน 150 บาท /คน/วัน ผู้ป่วย≥ 4

คน /วัน 

13 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการกองทุนสุขภาพชุมชน 

100 บาท /คน/ครั้ง 200 บาท /คน/ครั้ง ในต าบล 

14. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการกองทุนสุขภาพชุมชน 

200 บาท /คน/ครั้ง 300 บาท /คน/ครั้ง นอกต าบล 

บัญชีค่าใช้จ่ายและอัตราตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพชุมชน  
ค่าใช้จ่ายในโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

 


