
1.ประวัติความเปนมา 
 

  กองทุนสุขภาพชุมชนน้ี คือรูปแบบหนึ่งของการกระจายอํานาจที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลใน

การดูแลสุขภาพประชาชนซึ่งระบบสุขภาพชุมชนมีองคประกอบสําคัญคือ ชุมชนเขมแข็ง กับระบบสาธารณสุข

เขมแข็งโดยรัฐบาลไดมีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐทุกระดับใหไดมาตรฐาน 

  กองทุนสุขภาพชุมชนเปนความรวมมือระหวางกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)และเทศบาล โดย "เนนสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสมรรถภาพ"ซึ่ง

ดําเนินการต้ังแตป  ๒๕๔๙ 

  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เริ่มตนจากไดรับรูขอมูลจากหนวยงาน

ตางๆไมวาจะเปนจากกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ลงวันที่  ๓ เมษายน  ๒๕๕๐  

เรื่อง  การดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ ซึ่งไดสงคูมือในการดําเนินงานระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่มาพรอมดวย เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน  และจาก

การศึกษาขอมูลเทศบาลตําบลอากาศอํานวยตามหนังสือที่ไดรับจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขา

เขตพ้ืนที(่สกลนคร) ที่ สปสช.๓๘/ว.๑๓๔ เรื่อง แจงความจํานงการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถิ่น ซึ่งเทศบาลไดแจงหนังสือแสดงความจํานงตอบรับการดําเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพเม่ือวันที่  ๑๗  

สิงหาคม  ๒๕๕๐  พรอมทั้งไดรับการประสานงานจากโรงพยาบาลอากาศอํานวย ที่ สน ๐๐๒๗.๓๐๑/๒๓๔๒ ลง

วันที่  ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๐ เรื่อง  ขอความรวมมือการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น เน่ือง

ดวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๑ มีนโยบายเรงรัดการดําเนินงานปฐมภูมิครบวงจรโดยเนนการมี

สวนรวมจากภาคีเครือขาย ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเครือขายหน่ึงที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัย

ของประชาชนและใหโรงพยาบาลรวมเปนคณะกรรมการ CUP BOARD/PCU BOARD และคณะกรรมการจัดตั้ง

กองทุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

มอบหมายใหโรงพยาบาลอากาศอํานวย เปนหนวยงานประสาน    จากนั้นสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สาขาเขตพ้ืนที่(สกลนคร) ไดจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น  ในพ้ืนที่

ที่เขารวมโครงการ  ป ๒๕๕๑  ของจังหวัดสกลนคร  จํานวน ๖๔ แหง  ในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  ณ หอง

ประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  ซึ่งเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  มีพ้ืนที่ลําดับที่ ๔๑  ของจังหวัด

สกลนครที่เขาโครงการ  

  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศอํานวยมีงบประมาณเริ่มตนจากการรับ

บริจาค จํานวน ๒๐๐ บาท เทศบาลโอนสมทบในบัญชี ชื่อ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นเทศบาลตําบล

อากาศอํานวย  เปนจํานวนเงิน  ๑๖๐,๐๐๐  บาท  จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติโอนสมทบจํานวน  

๓๐๓,๙๐๐ บาท 

  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศอํานวยประชุมและประกาศใชแผนสุขภาพ ครั้ง

แรกเม่ือวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และมีการจัดต้ังคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการจํานวน ๓ ชุด รวม

ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 



สัญลักษณของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย 

 ตราของกองทุนใหเปนรูปวงกลม ๓ วง ตรงกลางเปนรูปคนโดยใหรอบนอกรูปเปนวงกลมสองวงและมี

ขอความระหวางวงกลมวา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ตรากองทุน หมายถึง  การ

สรางภาคีเครือขายขับเคลื่อนดานสุขภาพเพื่อนําไปสูการมีสุขภาพดีของประชาชนในเขตเทศบาลอากาศอํานวยโดย

อาศัยกลไกจากภาครัฐหรือเทศบาล (วงกลมสีเหลือง) ภาคประชาชน (วงกลมสีเขียว) และระบบบริการสาธารณสุข

ที่ประชาชนสามารถเขาถึงได (วงกลมสีฟา) 
  

คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลอากาศอํานวยอําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  ป  พ.ศ. 2557 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลอากาศอํานวย       เปนที่ปรึกษา 

สาธารณสุขอําเภออากาศอํานวย        เปนที่ปรึกษา 

1. นายวัชรินทร  รุณจักร ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย         ประธานกรรมการ 

2. นายจินดา  พลสุวรรณ  ตําแหนง  ผูทรงคุณวุฒิ     รองประธาน 

3. นายประชา  พรมบุตร  ตําแหนง  ผูทรงคุณวุฒิ     รองประธาน 

4. นางดวงดี  เพริศแกว  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  กรรมการ 

5. นายรุงเพชร  แกวพาดี  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  กรรมการ 

6. นางสาวเจนนิสา  บุพศิริ ตําแหนง  หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิ   กรรมการ 

7. นายมิตรชัย  ใครบุตร  ตําแหนง  ผูแทน อสม.     กรรมการ 

8. นางนงลักษณ  ฤาเดช  ตําแหนง  ผูแทน อสม.     กรรมการ 

9. นายจีระพันธ   ริยะบุตร ตําแหนง  ผูแทนชุมชนที่  4    กรรมการ 

10.นายวัฒนศักดิ์  เพริศแกว ตําแหนง  ผูแทนชุมชนที่  6    กรรมการ 

11. ร.ต.ต.สมควร  เคนไชยวงค ตําแหนง  ผูแทนชุมชนที่  14    กรรมการ 

12. นายบรรจบ  เพริศแกว ตําแหนง  ผูแทนชุมชนที่ 15 

13. นายสมพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร ตําแหนง  ผูแทนชุมชนที่ 13   กรรมการ 

14. นายลองแจง  ฉิมานุกูล ตําแหนง  ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขประชาชน กรรมการ 



15. นายเจษฎา  พวงเงิน  ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย กรรมการและเลขานุการ 

16. นายนัฐพล  ผายเงิน  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ     ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้

(1) พิจารณาอนุมัติแผน  หรือโครงการ  หรือกิจกรรม  ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน 

(2) ออกระเบียบที่จําเปนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  และออกระเบียบวาดวยคาตอบแทน

อนุกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูดําเนินงาน  ทั้งน้ีตองไมขัดหรือแยงกับประกาศ  และไมเกินกวาอัตราหรือ

หลักเกณฑที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

(3) ควบคุมและกํากับดุแลการรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงินหรือ

ทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

(4) กํากับดุแลใหหนวยงาน  หรือกลุมหรือองคกรผูที่ไดรับอนุมัติ  ใหเปนไปตามแผนงานโครงการที่

คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  และตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกําหนด 

(5) สนับสนุนใหประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ  ในพ้ืนที่สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บาน  ใน

ชุมชน  หรือหนวยบริการไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

(6) ใหคําแนะนําในการจัดทําขอมูลและแผนการดําเนินงานที่เก่ียวกับปญหาสาธารณสุขของกลุมเปาหมาย  

หนวยบริการตางๆที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(7) พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  รายงานการรับจายและเงินคงเหลือของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ  เม่ือสิ้นปงบประมาณใหสํานักงานสาขาจังหวัด  สํานักงานเขต  สํานักงานหลักประกัน

สุขแหงชาติ  และสํานักงานตรวจเงินแผนดินภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(8) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวของไดตามความจําเปน  และให

อนุกรรมการหรือคณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้ง  ไดรับคาตอบแทนการประชุมหรือคาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการ

ดําเนินงาน  ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 

คณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 

เทศบาลตําบลอากาศอํานวยอําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนครแบงเปน 3  กลุม  คือ 

1. คณะอนุกรรมการคัดกรองแผนงาน/โครงการ 

2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

3. คณะอนุกรรมการดําเนินงานดานธุรการและการเงิน 

 คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพใหมี

หนาที่ชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในงานที่ไดรับมอบหมาย 

          


