สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เขต ๔ สระบุรี

๖๕/๓ ถนนพิชัยรณรงคสงคราม ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ โทรศัพท ๐ – ๓๖๒๑- ๓๒๐๕ โทรสาร ๐ – ๓๖๒๑- ๓๒๖๓

ที่ สปสช.๕.๓๙ /ว.๐๒๗๖

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง สงสําเนาคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เรียน นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล
สิ่งที่สงมาดวย

สําเนาคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน ๑

ฉบับ

ตามที่เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ไดแจงบัญชีรายชื่อกรรมการ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดแตงตั้งแลว
ในการนี้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต ๔ สระบุรี จึงขอสงสําเนาคําสั่งคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายชลอ ศานติวรางคณา)
ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เขต ๔ สระบุรี

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ผูรับผิดชอบ : นายประพจน บุญมี
โทรศัพท ๐๓๖ – ๒๑๓๒๐๕ โทรสาร ๐๓๖ – ๒๑๓๒๖๓
โทรศัพทมือถือ ๐๘๔ – ๔๓๙๐๑๔๕
e – mail : prapot.b@nhso.go.th

คําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ที่ ค.0035 /2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
___________________________
เพื่อใหการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่มีความเหมาะสม สงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมตามความพรอมและความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นหรือพื้นที่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 มาตรา 36 และมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2555 ประกอบกับขอ 8 แหงประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองค กรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 กุ มภาพันธ พ.ศ.2557
เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงออกคําสั่งไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามบัญชี
รายละเอียดแนบทายคําสั่งนี้
ขอ 2 ใหคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามขอ 1 มีวาระ
อยูในตําแหนงและมีอํานาจหนาที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองค กรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2557
ขอ 3 การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามขอ 1
ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เวนแตกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามอํานาจหนาที่กอนมีคําสั่งนี้ ใหถือวาการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ มีผลตั้งแตวันที่มีการประชุม
สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

( นายชลอ ศานติวรางคณา )
ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 4 สระบุรี
ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
(แนบทายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ ค.0035/2557 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557)
อางอิงเอกสาร อปท.เลขที่ ปท 53604/5676 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557
-------------------------------------------------------------------------------------------(632) เทศบาลนครรังสิต ตําบลประชาธิปตย อําเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประชาธิปตย
สาธารณสุขอําเภอธัญบุรี ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

1. นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย กลิ่นกุสุม
ผูทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
คนที่ 1
3. นายไตรวรรณ งามทวงษ
ผูทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
คนที่ 2
4. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สภามอบหมาย คนที่ 1
กรรมการ
5. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่สภามอบหมาย คนที่ 2
กรรมการ
6. หัวหนาศูนยบริการสาธารณสุข 1 หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิ
กรรมการ
7. หัวหนาศูนยบริการสาธารณสุข 2 หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิ
กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ สันติยานนท ผูแทน อสม.
กรรมการ
9. นางสิรินาถ โตสมบัติ ผูแทน อสม.
กรรมการ
10. นายประคอง ผลพิบูลย
ผูแทนหมูบานหรือชุมชน
กรรมการ
11. นายประดิษฐ ทรายแกว
ผูแทนหมูบานหรือชุมชน
กรรมการ
12. นางอํานวย ประยูร
ผูแทนหมูบานหรือชุมชน
กรรมการ
13. นายศักดิ์ชัย ขาวขํา
ผูแทนหมูบานหรือชุมชน
กรรมการ
14. นายชาลี ยาตา
ผูแทนหมูบานหรือชุมชน
กรรมการ
15. นายชั้น รักสูงเนิน ผู
แทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ กรรมการ
ประชาชนหรือหนวยรับเรื่องรองเรียนอิสระในพื้นที่
16. นายสมยศ พงศธีรการ รองปลัดเทศบาลนครรังสิต
กรรมการและเลขานุการ
17. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครรังสิต
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
วันหมดอายุคําสั่ง : 1 ตุลาคม 2561

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ มีดังนี้

(๑) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
กรณีกรรมการผูใดในคณะกรรมการกองทุน เปนผูเสนอและดําเนินการแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ใหกรรมการผูนั้นมีสิทธิชี้แจงตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมนั้น
(๒) ออกระเบียบที่จําเปนเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบวาดวยคาตอบแทน
ของอนุกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูดําเนินงาน ทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้ และไมเกินกวาอัตรา
หรือหลักเกณฑที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด
(๓) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงินหรือ
ทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด
(๔) กํากับดูแลใหหนวยงาน หรือกลุมหรือองคกรผูที่ไดรับอนุมัติตามขอ ๗ ใหเปนไปตามแผนงาน
โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกําหนด
(๕) สนับสนุนใหประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ ในพื้นที่สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บาน ใน
ชุมชน หรือหนวยบริการ ไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(๖) ใหคําแนะนําในการจัดทําขอมูลและแผนดําเนินงานที่เกี่ยวกับปญหาสาธารณสุขของ
กลุมเปาหมาย หนวยบริการตางๆที่เกี่ยวของ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจายและเงินคงเหลือ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหสํานักงานสาขาจังหวัด สํานักงานเขต สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวของไดตามความจําเปน และให
อนุกรรมการหรือคณะทํางานที่ไดรับแตงตั้ง ไดรับคาตอบแทนการประชุมหรือคาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน

