1.ประวัติความเปนมา
กองทุนสุขภาพชุมชนนี้ คือรูปแบบหนึ่งของการกระจายอํานาจที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลใน
การดูแลสุขภาพประชาชนซึ่งระบบสุขภาพชุมชนมีองคป ระกอบสํา คัญคือ ชุมชนเขมแข็ง กับ ระบบสาธารณสุข
เขมแข็งโดยรัฐบาลไดมีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐทุกระดับใหไดมาตรฐาน
กองทุนสุขภาพชุมชนเปนความรว มมือระหวางกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)และเทศบาล โดย "เนนสรา งเสริม สุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูส มรรถภาพ"ซึ่ง
ดําเนินการตัง้ แตป ๒๕๔๙
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศอํานวย เริ่มตนจากไดรับรูขอมูลจากหนวยงาน
ตางๆไมวาจะเปนจากกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐
เรื่อง การดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้ นที่ ซึ่งไดสงคูมือในการดํา เนินงานระบบ
หลักประกันสุข ภาพในระดับทอ งถิ่นหรือพื้นที่มาพรอมดวย เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน และจาก
การศึกษาขอมูลเทศบาลตําบลอากาศอํานวยตามหนังสือที่ไดรับจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขา
เขตพื้นที(่ สกลนคร) ที่ สปสช.๓๘/ว.๑๓๔ เรื่อง แจงความจํานงการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น ซึ่งเทศบาลไดแจงหนังสือแสดงความจํา นงตอบรับการดํา เนินกองทุนหลักประกันสุข ภาพเมื่อวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๕๐ พรอมทั้งไดรับการประสานงานจากโรงพยาบาลอากาศอํานวย ที่ สน ๐๐๒๗.๓๐๑/๒๓๔๒ ลง
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ขอความรวมมือการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น เนื่อง
ดวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๑ มีนโยบายเรงรัดการดําเนินงานปฐมภูมิครบวงจรโดยเนนการมี
สวนรวมจากภาคีเครือขาย ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเครือขายหนึ่งที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและใหโรงพยาบาลรวมเปนคณะกรรมการ CUP BOARD/PCU BOARD และคณะกรรมการจัดตั้ง
กองทุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุข ภาพในระดับทองถิ่น ซึ่งสํา นักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร
มอบหมายใหโรงพยาบาลอากาศอํานวย เปนหนวยงานประสาน จากนั้นสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สาขาเขตพื้นที่(สกลนคร) ไดจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ในพื้นที่
ที่เขารวมโครงการ ป ๒๕๕๑ ของจังหวัดสกลนคร จํานวน ๖๔ แหง ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ณ หอง
ประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ซึ่งเทศบาลตํา บลอากาศอํานวย มีพื้นที่ลํา ดับที่ ๔๑ ของจังหวัด
สกลนครที่เขาโครงการ
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศอํานวยมีงบประมาณเริ่มตนจากการรับ
บริจาค จํานวน ๒๐๐ บาท เทศบาลโอนสมทบในบัญชี ชื่อ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย เปนจํานวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติโอนสมทบจํานวน
๓๐๓,๙๐๐ บาท
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศอํานวยประชุมและประกาศใชแผนสุขภาพ ครั้ง
แรกเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการจํา นวน ๓ ชุด รว ม
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สัญลักษณของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

ความหมาย
ตราของกองทุนใหเปนรูปวงกลม ๓ วง ตรงกลางเปนรูปคนโดยใหรอบนอกรูปเปนวงกลมสองวงและมี
ขอความระหวางวงกลมวา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ตรากองทุน หมายถึง การ
สรางภาคีเครือขายขับเคลื่อนดานสุขภาพเพื่อนําไปสูการมีสุขภาพดีของประชาชนในเขตเทศบาลอากาศอํานวยโดย
อาศัยกลไกจากภาครัฐหรือเทศบาล (วงกลมสีเหลือง) ภาคประชาชน (วงกลมสีเขียว) และระบบบริการสาธารณสุข
ที่ประชาชนสามารถเขาถึงได (วงกลมสีฟา)
คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
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
16. นายนัฐพล ผายเงิน
ผูชวยเลขานุการ

ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
ตําแหนง ผูอาํ นวยการกองสาธารณสุขฯ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) พิจารณาอนุมัติแผน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
(2) ออกระเบียบที่จําเปนเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และออกระเบียบวาดว ยคา ตอบแทน
อนุกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูดําเนินงาน ทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศ และไมเกินกวา อัตราหรื อ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด
(3) ควบคุมและกํา กับ ดุแ ลการรับ เงิน การจา ยเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการจัดทํา บัญ ชีเงินหรือ
ทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด
(4) กํา กับดุแลใหห นว ยงาน หรือกลุมหรือองคกรผูที่ไดรับอนุมัติ ใหเปนไปตามแผนงานโครงการที่
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกําหนด
(5) สนับสนุนใหประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ ในพื้นที่ส ามารถเขา ถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บา น ใน
ชุมชน หรือหนวยบริการไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(6) ใหคําแนะนําในการจัดทําขอมูลและแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับปญหาสาธารณสุขของกลุมเปาหมาย
หนวยบริการตางๆที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(7) พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจายและเงินคงเหลือของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสํานักงานสาขาจังหวัด สํานักงานเขต สํานักงานหลักประกัน
สุขแหงชาติ และสํานักงานตรวจเงินแผนดินภายในเดือนธันวาคมของทุกป
(8) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํา งาน เพื่อดํา เนินงานที่เกี่ยวของได ตามความจําเปน และให
อนุกรรมการหรือคณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้ง ไดรับคาตอบแทนการประชุมหรือคาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
เทศบาลตําบลอากาศอํานวยอําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนครแบงเปน 3 กลุม คือ
1. คณะอนุกรรมการคัดกรองแผนงาน/โครงการ
2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
3. คณะอนุกรรมการดําเนินงานดานธุรการและการเงิน
คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริห ารระบบหลักประกันสุขภาพใหมี
หนาที่ชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในงานที่ไดรับมอบหมาย

