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คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 
ที่  01  /   2565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนนิงาน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต  
-------------------------------------------------------- 

 

ด้วยเทศบาลนครรังสิต ได้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ และได้มี
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลรวมทั้งมีการจ้างพนักงานจ้างเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้บริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื ่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ ่นหรือพื ้นที ่ พ.ศ.๒๕61 ประกาศ ณ วันที่              
13 กันยายน 2561 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๒)แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑4 พ.ศ.๒๕62 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕61 ตามข้อ 6 ประกอบกับมีการโอนย้ายและสลับ
ปรับเปลี่ยนสายงานของข้าราชการและลูกจ้างของกองสาธารณสุขฯจึงได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตใหม ่ดังนี้ 
 

1. การดำเนินงานด้านบริหารจัดการกองทุน 
๑.๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารงานทั่วไป งานแผน  

และงบประมาณของกองทุน 
  ๑.๒ สำนักคลัง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานคลังของกองทุน 
 

มีหน้าที ่ 
(๑) ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปของ 

กองทุนให้เป็นไปวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน การติดต่อประสานงานกับกลุ่มองค์กร และหน่วยงานต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงาน จัดทำแผนสุขภาพ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ รวมถึงจัดทำงบประมาณกองทุน และ
ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ให้สำนักคลัง  เป็นหน่วยงานคลังของกองทุน มีหน้าที่รับผิดชอบบัญชี พัสดุ และ 
ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(๓) ในการดำเนินงานให้อยู่ในความควบคุมกำกับดูแลโดยหัวหน้าส่วนราชการในแต่ละ 
ส่วนราชการ และปลัดเทศบาล 

(4) ให้สำนักคลังและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานการดำเนินงานร่วมกัน 
ในกรณีที่ขอบเขตการดำเนินงานมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกัน  
 

  /2. เจ้าหน้าที่ … 
 



 
๒ 

 

2.เจ้าหน้าที่ดำเนินงานกองทุน 
  

        ๒.๑ คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการกองทุน (ชุดที่ 1) ประกอบด้วย 
(๑) นายธนเดช  ศรีเพ็ชร์    รองนายกเทศมนตรี        ที่ปรึกษา 
(๒) นายชยุต     สินพูนภักดิ ์ รองนายกเทศมนตรี        ที่ปรึกษา 
(3) น.ส.อรุณรัตน์ ปามาคำ รองนายกเทศมนตรี        ที่ปรึกษา 
(4) นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ รองนายกเทศมนตรี             ประธานอนุกรรมการ 
(5) รองปลัดเทศบาลรับผิดชอบกองสาธารณสุขฯ         รองประธานอนุกรรมการ  
(6) นายสมยศ   พงศ์ธีรการ         ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย รองประธานอนุกรรมการ 
(7) นางสาวชฎารัตน์ กุศล  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานคลัง อนุกรรมการ 
(8) ผู้อำนวยการสำนักคลัง      อนุกรรมการ 
(9) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    อนุกรรมการ 
(10) หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข     อนุกรรมการ 
(11) หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรค     อนุกรรมการ 
(12) นางสาวจุฑาทิพย์  ก๊กมาศ       อนุกรรมการ 
(13) นาวาตรีหญิงนลินี คุณธานี       อนุกรรมการและเลขานุการ 
(14) นางสาวจริญญา  พัดทอง          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(15) นางสาวสุรภา  เศรษฐาผล          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(16) นางเปรมรัตน์  พิลึก   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(17) นางสาวชนกนันท์  คะสาน                 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(18) นางสาวสุภาวดี  กาญจนพงษ์พร         อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(19) นางสาวฉัตรจริยา แสงอนุเคราะห์           อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(20) นางสาวณัฐชา แสนสุขสันติ                 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

(๑) จัดทำแนวทางหรือระเบียบเกี่ยวกับ การจัดตั้ง การดำเนินงาน การบริหาร เพ่ือเป็น 
เครื่องมือในการดำเนินงานกองทุน 
   (๒) ตรวจสอบและกลั่นกรองกิจกรรม/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของกองทุน 
  (3) อนุกรรมการลำดับที่ 10 ถึง 15 เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการจัดทำโครงการเพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณ 
  (4) อนุกรรมการลำดับที่ 14 เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการกองทุน (ชุดที่ 1) 

(4) อนุกรรมการลำดับที่ 16 จัดทำเอกสารการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึก ค่าตอบแทน  
และส่งใช้เงินยืม 
  (5) อนุกรรมการลำดับที่ 17 จัดทำเอกสารด้านรับเงิน ส่งเงิน รวมถึงใบสำคัญต่าง ๆ ในการ 
ประชุมคณะอนุกรรมการ  
   (5) อนุกรรมการลำดับที่ 18  จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม  
  (6) อนุกรรมการลำดับที่ 19  จัดทำบันทึกเอกสาร ด้านการเงิน อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของการประชุม 
  (7) อนุกรรมการ ลำดับที่ 20 บันทึกรายงานการประชุม 

(7) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

         /2.2 คณะอนุกรรมการ…  
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๒.๒ คณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชี (ชุดที่ ๒)  
   (๑) ผู้อำนวยการสำนักคลัง      ประธานอนุกรรมการ 
  (2) ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง     อนุกรรมการ 
  (3) หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง      อนุกรรมการ 

(4) นาวาตรีหญิง นลินี  คุณธานี      อนุกรรมการ 
(5) นางสาวจุฑาทิพย์ ก๊กมาศ       อนุกรรมการ 
(6) นางสาวสุรภา เศรษฐาผล      อนุกรรมการ 
(7) นางสาวปิยนันท์  เกิดแก่น       อนุกรรมการและเลขานุการ 
(8) นางเปรมรัตน์   พิลึก                  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(9) นางสาวฉัตรจริยา แสงอนุเคราะห์             อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(10) นางสาววราลักษณ์ ไทยคงม่ัน         อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
(1) อนุกรรมการลำดับที่ 3 รับผิดชอบรับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงินและจัดทำบัญชีเงินหรือ 

ทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕61 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 

(2) อนุกรรมการลำดับที่ 5 เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชี (ชุดที่ ๒) 
(3) อนุกรรมการลำดับที่ 6 ตรวจสอบยอดบัญชีคงเหลือ  และรายงานสถานะการเงินปัจจุบัน  

และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตรวจสอบยอดงบประมาณรายรับ รายจ่าย แต่ละปี 
(4) อนุกรรมการลำดับที่ 7 รบัเงินและนำส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนภายในวันที่ได้รับเงิน และ

จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน – จ่ายเงิน และเงินคงเหลือประจำเดือน ประจำไตรมาส และ
ประจำปีงบประมาณ เพื่อนำเสนอรายงานการเงินให้ที่ประชุมทราบ 

(5) อนุกรรมการลำดับที่ 8  รับผิดชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลง /ฎีกาเบิกเงิน 
โครงการ บันทึกขออนุมัติเบิกเงินโครงการ /บันทึกขออนุมัติเบิกเงินอื่นๆ /ฎีกาเบิกเงิน / บันทึกขออนุมัติยืม
เงิน/ฎีกายืมเงิน /สัญญายืมเงิน/บันทึกส่งใช้เงินยืม/บันทึกขอคืนเงิน พร้อมทั้งจัดทำหลักฐานการเงิน ได้แก่ 
ใบเสร็จรับเงินกองทุน/ใบเสร็จรับเงินเทศบาล ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่จำเป็นก่อน
เบิกจ่ายทุกครั้งและจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการเงินและการบัญชี เพ่ือไว้สำหรับตรวจสอบ 

(6) อนุกรรมการลำดับที่ 6,7,8 ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่ 
ดำเนินการโดยองค์กร/ชุมชน และจัดเก็บเอกสารประกอบการส่งใช้เงินคืน 

(7) อนุกรรมการลำดับที่ 9 จัดทำฎีกาเบิกเงิน /รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
(8) อนุกรรมการลำดับที่ 1 และ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณรายรับ-รายจ่าย 

คงเหลือ  และสถานะทางการเงิน 
(9) อนุกรรมการลำดับที่ 5 , 9 และ 10 ตรวจสอบรายงานผลโครงการ 
(10) งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๒.๓ คณะอนุกรรมการด้านเลขานุการกองทุน (ชุดที่ ๓)  
(๑) ปลัดเทศบาล        ประธานอนุกรรมการ 
(๒) รองปลัดเทศบาลรับผิดชอบกองสาธารณสุขฯ            รองประธานอนุกรรมการ 
(๓) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ                รองประธานอนุกรรมการ 

/(4) นาวาตรีหญิง… 



 
๔ 

 

(4) นาวาตรีหญิง นลินี  คุณธานี      อนุกรรมการ 
(5) นางสาวสุภาวดี  กาญจนพงษ์พร     อนุกรรมการ 
(6) นางดรุณี วิชิต        อนุกรรมการและเลขานุการ 
(7) นางสาวชนกนันท์  คะสาน          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(8) นางสาวสุรภา  เศรษฐาผล           อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(9) นางเปรมรัตน์  พิลึก           อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  (10) นางสาวฉัตรจริยา แสงอนุเคราะห์             อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(11) นางสาวณัฐชา แสนสุขสันติ                    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
(๑) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนตามวันที่ประธานกองทุนกำหนด  พร้อมทำบันทึก 

รายงานการประชุม 
(๒) ประสานคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือรวบรวมผลการดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการกองทุน 
(3) จัดทำแนวทางหรือระเบียบเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุน 
(4) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน/ระเบียบของกองทุน/ผลการ 

ดำเนินงานกองทุน  ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อสาธารณะรูปแบบต่างๆ 
(5) อนุกรรมการลำดับที่ 4 จัดทำแผนสุขภาพกองทุน เพ่ือใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา 

สาธารณสุขในพ้ืนที่เทศบาลนครรังสิต จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการประชุม ที่ร่วมในการประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯ 

(6) อนุกรรมการลำดับที่ 5  จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และสนับสนุนการ 
ดำเนินงานในการประชุม  
  (7) อนุกรรมการ ลำดับที่ 6 จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในพ้ืนที่เทศบาลนครรังสิต 

(8) อนุกรรมการลำดับที่ 7 จัดทำเอกสารด้านรับเงิน ส่งเงิน รวมถึงใบสำคัญต่าง ๆ  
ในการประชุมคณะอนุกรรมการ 

(9) อนุกรรมการลำดับที่ 8 จัดส่งแผนพัฒนากองทุน สรุปการดำเนินงานด้านงบประมาณ 
ของกองทุน สรุปรายงานการใช้จ่ายตามแบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สรุปภาพรวมโครงการ
ในปีงบประมาณ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุน รวมรวมเอกสารในการจัดทำวาระการประชุม 
รายงานการประชุม สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเทศบาลนครรังสิตทุก
ปีงบประมาณ 

(10) อนุกรรมการลำดับที่ 9 จัดทำบันทึกเอกสาร ด้านการเงิน อาหารว่าง อาหารกลางวัน
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของการประชุม 

(11) อนุกรรมการลำดับที่ 11 จัดทำเอกสารการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกอ่ืนๆ 
(12)งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.4  คณะอนุกรรมการด้านติดตามประเมินผล (ชุดที่ 4) ประกอบด้วย 
(1) รองปลัดเทศบาล      ประธานอนุกรรมการ 

(2) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        รองประธานอนุกรรมการ 

       /(3) ผู้อำนวยการ… 



 
๕ 

 

(3) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม              อนุกรรมการ                                    

(4) หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข              อนุกรรมการ 

(5) หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ      อนุกรรมการ 

(6) หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1     อนุกรรมการ 

(7) หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 2     อนุกรรมการ 

(8) หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 3      อนุกรรมการ  

(9) หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 4      อนุกรรมการ 

(10) หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 5     อนุกรรมการ  

(11) นางสาวจุฑาทิพย์ ก๊กมาศ       อนุกรรมการและเลขานุการ       

(12) นางสาวอรวรรณ ประกอบกิจ         อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(13) นางสาวภัทรินี   แจ้งสุข           อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

(14) นางสาวธิดารัตน์  ในผลดี              อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      

 (15) นางสาวเกษร       คนค้า          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      

 (16) นางสาวรัตน์สุดา   น้อยนาง          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(17) นางสาวพาฝัน   อินทรมงคล          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(18) นางสาวชนกนันท์   คะสาน                   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(19) นางสาวสุภาวดี   กาญจนพงษ์พร         อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(20) นางสาวสุรภา   เศรษฐาผล           อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(21) นางเปรมรัตน์   พิลึก อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  (22)  นางสาวสินีนาถ  ลิมปิสวัสดิ์          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(23)  นางสาวณัฐชา แสนสุขสนัติ           อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(24) นางสาวฉัตรจริยา แสงอนุเคราะห์     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(25) นางสาวกวินธร ทันการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(26) นางสาวปาจารีย์ สละรักษ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

(1) ติดตามประเมินผลกิจกรรม ตามแผนงาน/โครงการที่เบิกจ่ายเงินจากกองทุน  
ตามพ้ืนทีร่ับผิดชอบ  

(2) อนุกรรมการลำดับที่ 11 จัดทำแบบสรุปผลการประเมินโครงการ และรายงานผลการ 
ประเมินประจำปีงบประมาณ  และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ ภายในดือนตุลาคม ของทุกปี 

(3) งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

/2.5คณะอนุกรรมการ … 
 




