
 
 
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 

เร่ือง    สงสําเนาคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
          ในระดับทองถ่ินหรือพื้นที ่

เรียน    นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล 

สิ่งที่สงมาดวย       สําเนาคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ 
                        กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที ่    จํานวน ๑  ฉบับ 

  ตามที่เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ไดแจงบัญชีรายชื่อกรรมการ กองทุน หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
ในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ ซึ่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิไดแตงตั้งแลว 

          ในการนี้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต ๔ สระบุรี จึงขอสงสําเนาคําสั่งคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ ตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาดําเนินการตอไป  
      
      ขอแสดงความนับถือ                      

                                                            
 
 
 

            (นายชลอ  ศานติวรางคณา) 
                              ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ 

                      เขต ๔ สระบุรี 

 

 

 

 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพื้นที ่
ผูรับผิดชอบ :   นายประพจน  บุญม ี  
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คําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
          ท่ี ค.0035  /2557 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  
 

___________________________ 
 

เพ่ือใหการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีมีความเหมาะสม  สงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมตามความพรอมและความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31  มาตรา 36  และมาตรา 47  แหงพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2555 ประกอบกับขอ 8 แหงประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองค กรปกครองสวนทองถ่ิน  ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2557  
เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงออกคําสั่งไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ตามบัญชี
รายละเอียดแนบทายคําสั่งนี้ 

ขอ 2 ใหคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ตามขอ 1 มีวาระ
อยูในตําแหนงและมีอํานาจหนาท่ี ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองค กรปกครองสวนทองถ่ิน  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557  ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2557 

ขอ 3 การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ตามขอ 1 
ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เวนแตกรณีท่ีมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ตามอํานาจหนาท่ีกอนมีคําสั่งนี้ ใหถือวาการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี มีผลตั้งแตวันท่ีมีการประชุม 

สั่ง  ณ  วันท่ี  15 ตุลาคม  พ.ศ. 2557 
 

 
 
                                      ( นายชลอ    ศานติวรางคณา ) 

ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 4 สระบุรี 
             ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 



 

 
 

 

 
 

บัญชีรายช่ือคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
(แนบทายคําส่ังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ท่ี ค.0035/2557 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2557) 

อางอิงเอกสาร อปท.เลขท่ี ปท 53604/5676 ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2557 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (632) เทศบาลนครรังสิต ตําบลประชาธิปตย อําเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี  
 

     ผูอํานวยการโรงพยาบาลประชาธิปตย  ที่ปรึกษา 
     สาธารณสุขอําเภอธัญบุรี  ที่ปรึกษา 

1.   นายกเทศมนตรีนครรังสิต  ประธานกรรมการ 
2.   นายเอกชัย  กลิ่นกุสุม   ผูทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ คนที่ 1  
3.   นายไตรวรรณ  งามทวงษ  ผูทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการคนที่ 2 
4.   สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ที่สภามอบหมาย คนที่ 1   กรรมการ 
5.   สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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. นายช้ัน   รักสูงเนิน    ผู แทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ กรรมการ 
     ประชาชนหรือหนวยรับเร่ืองรองเรียนอิสระในพื้นที่ 
16. นายสมยศ   พงศธีรการ  รองปลัดเทศบาลนครรังสิต   กรรมการและเลขานุการ 
17. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครรังสิต   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    
วันหมดอายุคําสั่ง : 1 ตุลาคม 2561 
           
 

     
 
 



อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที ่มีดังนี ้

 
  
 (๑)  พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน  
 กรณีกรรมการผูใดในคณะกรรมการกองทุน เปนผูเสนอและดําเนินการแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  ใหกรรมการผูนั้นมีสิทธิชี้แจงตอท่ีประชุม  แตไมมีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมนั้น  

 (๒) ออกระเบียบท่ีจําเปนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบวาดวยคาตอบแทน
ของอนุกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูดําเนินงาน ท้ังนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้ และไมเกินกวาอัตรา
หรือหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด   

  (๓) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงินหรือ
ทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด   

(๔) กํากับดูแลใหหนวยงาน หรือกลุมหรือองคกรผูท่ีไดรับอนุมัติตามขอ ๗ ใหเปนไปตามแผนงาน 
โครงการท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกําหนด 

(๕) สนับสนุนใหประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ ในพ้ืนท่ีสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขท้ังท่ีบาน ใน
ชุมชน หรือหนวยบริการ ไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

 (๖) ใหคําแนะนําในการจัดทําขอมูลและแผนดําเนินงานท่ีเก่ียวกับปญหาสาธารณสุขของ
กลุมเปาหมาย  หนวยบริการตางๆท่ีเก่ียวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจายและเงินคงเหลือ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหสํานักงานสาขาจังหวัด สํานักงานเขต สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 (๘)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือดําเนินงานท่ีเก่ียวของไดตามความจําเปน และให
อนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ีไดรับแตงตั้ง ไดรับคาตอบแทนการประชุมหรือคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการ
ดําเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 
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