
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
ระเบยีบกองทนุหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตาํบลทา่ธง  จังหวัดยะลา                                                    
********************************************* 

 

  ตามที่ตําบลท่าธงร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ได้จัดต้ังกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น  เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการดําเนินงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น     จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑.  ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
  ข้อ ๒. ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓.  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
                รักษาการให้เป็นไปตาม  ระเบียบนี้ 
  ข้อ ๔.  ที่ต้ัง  ๖/๔   หมู่ที่  ๑    ตําบลท่าธง   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา   (อบต.ท่าธง) 
 

หมวดที่  ๑ 
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลกัประกันสุขภาพในท้องถิ่น 

 
  ข้อ ๕. เพื่อสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขในการสร้างเสริม 
         สุขภาพป้องกันโรค  ฟื้นฟูสภาพและให้การสนับสนุนกิจกรรมการรักษา 
                          พยาบาลระดับปฐมภูมิ  สําหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสใน 
                          ตําบลท่าธงได้เข้าถึงการบริการได้โดยง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  และมีคุณภาพ 
         มาตรฐาน 
  ข้อ ๖. เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มเปา้หมายแม่  และเด็ก   ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ    กลุ่มผู้ประกอบ 
          อาชีพเสี่ยงและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่ว 
          ถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ข้อ ๗. เพื่อใหป้ระชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง 
          และร่วมบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
  ข้อ ๘. เพื่อใหป้ระชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  ข้อ ๙. เพื่อสรา้งเจตคติที่ดีของประชาชนต่อองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 



๒ 
 

หมวดที่ ๒ 
สมาชิกกองทนุหลักประกันสุขภาพในระดบัองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล 

 
 

ข้อ ๑๐. สมาชิกกองทุน ฯ  ต้องมีคุณสมบัติดังด่อไปนี้ 
๑. มีภูมิสําเนาและมีช่ือในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฏร 

ในตําบลท่าธง 
๒. เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 
     ท้องถิ่น 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการบริหารกองทนุหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่น 
 

  ข้อ ๑๑. คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
          ประกอบด้วย 

๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือนายกเทศมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
๒) ผูท้รงคุณวุฒิในพื้นที่  ที่ผา่นการคัดเลือกจากคณะกรรมการจํานวน ๒  ท่าน 
    เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑ และ ๒ 
๓) สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลที่สภามอบหมาย  
    จํานวน  ๒  คน   เป็นกรรมการ 
๔) หัวหน้าหนว่ยบริการปฐมภูมิในพื้นที่(ตามจํานวนหน่วยบริการ ) เป็นกรรมการ 

          ๕) ผูแ้ทน  อสม. ที่คดัเลือกกันเอง  จํานวน  ๒  คน  เป็นกรรมการ 
          ๖) ผูแ้ทนหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเองจํานวน   ๕ คน 
     เป็นกรรมการ  (กรณีเทศบาลเป็นชุมชน) 

๗) ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนหรือศูนย์รับเรื่อง 
    ร้องเรียนอิสระในพื้นที่  จาํนวน  ๑  คน  (ถ้ามี)  เป็นกรรมการ 
๘) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  หรือเจ้าหน้าที่ที่นายกองค์การบริหาร 
    ส่วนตําบลหรือนายกเทศมนตรีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข้อ  ๑๒. คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ 
          พื้นที่มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้    

๑) บริหารจัดการกองทุนให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
๒) รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงิน

หรือทรัพย์สินในกองทุนให้เป็นไปตามที่ สปสช.  กําหนด 
๓) ดําเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  ในความรับผิดชอบสามารถ

เข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

 



                                 ๓ 
 
๔) จัดทําข้อมูลและแผนดําเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารสุข กลุ่มเป้าหมาย

และหน่วยบริการต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
๕) จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  เพื่อเสนอ สปสช.และองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
เทศบาลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

๖) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตาม
ความจําเป็น                               

  ข้อ ๑๓. คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นที่มีวาระอยู่ใน 
   ตําแหน่งคราวละ  ๒  ปี 
    เมื่อคณะกรรมการอยู่ในตําแหน่งครบวาระ ๒ ปี แล้วยังมิได้มีการแต่งต้ัง 
   คณะกรรมการใหม่ให้คณะกรรมการที่รบวาระอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินการต่อไป 
   จนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 
    กรณีกรรมการตามข้อ ๑๑ (๒) – (๕) พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้มี 
   การคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในตําแหนง่ที่ว่างให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง 
   เท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง 

ข้อ ๑๔. นอกจากการพ้นตําแหน่งโดยวาระแล้ว กรรมการตามข้อ ๑๑ (๒) – (๕)  พ้นจาก 
          ตําแหน่งในกรณีต่อไปนี้ 

๑) ตาย 
๒) ลาออก 
๓) โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจําคุก  เว้นแต่โทษสําหรบัความผิดที่ได้ 

ประกันมาหรือความผิดลหุโทษ 
๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
๖) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อ (๒) – (๕)  
๗) โดยคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ  

ข้อ ๑๕. เมื่อคณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระหรือเหตุผลอื่น ๆ ให้องค์กร 
          ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดส่งรายชื่อ 
          ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ออกคําสั่งแต่งต้ังภายใน  ๑๕  วัน 

หมวดที่ ๔ 
ที่มาของเงินกองทุนหลักประกันสขุภาพฯ 

 
ข้อ๑๖. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพมีที่มา ดังนี้ 

๑) เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้จัดสรรจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ 

๒) เงินงบประมาณอุดหนุนสมทบตามสัดส่วนจากองค์การบริหารส่วนตําบล 
ท่าธง 

๓) เงินบริจาคสมทบจากชุมชน / องค์กรชุมชน 
๔) รายได้และทรพัย์สินที่เกินจากกิจการกองทุน 



๔ 
 

ข้อ ๑๗. การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปเพื่อการดําเนินงานและบริหารระบบหลักประกัน 
          สขุภาพใน  ๔  ลักษณะ 

   ๑) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขในชุมชนท้องถิ่น
   ๒)  จัดซื้อบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกกองทุน 
   ๓)  สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาคประชาชน 
   ๔)  ใช้จ่ายในดา้นการบริหารงานทั่วไปของกองทุน 
  ข้อ ๑๘. อํานาจการอนุมัติงบประมาณกองทุน 

๑) ในกรณีที่วงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทให้เป็นอํานาจของประธาน 
คณะกรรมการสามารถอนุมัติได้โดยต้องนําเข้าแจ้งคณะกรรมการในการ 

     ประชุมครัง้ต่อไป 
๒) ในกรณีที่วงเงินเกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  ในอนุมัติโดยมติของที่ประชุม 

คณะกรรมการ 
 

  ข้อ ๑๙. ประกาศให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  
 

ประกาศ    ณ    วันที ่ ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   

 
 
                             

                        (นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
                            ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

                       ในระดับท้องถิ่นตําบลท่าธง 
 

 
 

 
 


	ประกาศ    ณ    วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  

