
 

 
 

                                                  

 
คำส่ังเทศบาลนครรังสิต 

ท่ี 038 /2566 
เรื่อง  แตงตั้งผูรบัผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินงาน 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต  
-------------------------------------------------------- 

 

ดวยเทศบาลนครรังสิต ไดมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบ เน่ืองจาก
การรับโอน (ยาย) พนักงานเทศบาลรวมทั้งมีการจางพนักงานจางเพิ่มเติม เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปดวย
ความเรียบรอยและสอดคลองกับภารกิจและความรับผิดชอบที่เปนปจจุบัน และเพื่อใหการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื ่องการกำหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕61  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๒)แหงพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑4 พ.ศ.๒๕ จึงแตงตั้งพนักงานเทศบาล พนักงานจาง เขารวมเปนคณะอนุกรรมการ
รับผิดชอบในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสติ ดังนี้ 
 

1. การดำเนินงานดานบริหารจัดการกองทุน 
๑.๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เปนหนวยงานรับผิดชอบบริหารงานท่ัวไป งานแผน  

และงบประมาณของกองทุน 
  ๑.๒ สำนักคลัง เปนหนวยงานรับผิดชอบงานคลังของกองทุน 
 

มีหนาท่ี  
(๑) ใหกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปของ 

กองทุนใหเปนไปวัตถปุระสงคการจดัต้ังกองทนุ การติดตอประสานงานกับกลุมองคกร และหนวยงานตางๆ
รายงานผลการดำเนินงาน จัดทำแผนการเงิน และแผนสุขภาพชุมชน และปฏิบัติงานอ่ืนๆที่เก่ียวของตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

(๒) ใหสำนกัคลัง  เปนหนวยงานคลังของกองทุน มีหนาที่รับผิดชอบบัญชี พัสดุ และ 
ปฏิบัตงิานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

(๓) ในการดำเนินงานใหอยูในความควบคุมกำกับดูแลโดยหัวหนาสวนราชการในแตละ 
สวนราชการ และปลัดเทศบาล 

(4) ใหสำนักคลังและกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ประสานการดำเนนิงานรวมกัน 
ในกรณีที่ขอบเขตการดำเนินงานมีความเชื่อมโยงและเก่ียวของกนั  

 

2.ดานการดำเนินงานกองทุน  
2.1 คณะอนกุรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูสงูอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 (1) น.ส.ภัทรินี  แจงสุข หวัหนาศูนยบริการสารธารณสุข 2        อนุกรรมการ 

(2) นางสาวจีราภรณ  จิตพยคั พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     อนุกรรมการ 
(3) ปลัดเทศบาล             อนุกรรมการและเลขานุการ 
(4) หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข   อนุกรรมการและผูชวยเลขาฯ 
 

/มีหนาที่... 
 
 



 

 
 

มีหนาที่ 
  (1) มีหนาที่พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงคาใชจายตามแผนการ
ดูแลรายบุคคลสำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน หนวยบริการ หรือ
สถานบริการ  
  (2) อนุกรรมการลำดับที่ 1 เปนตัวแทนหัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิ  
  (3) อนุกรรมการลำดับที่ 2 เปนผู จัดการการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข พรอมทั้งทำ
หนาที่เบิกจายคาตอบแทนการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิง รวมถึงจัดทำเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม และบันทึกอื่นๆที่เก่ียวของ 

(4) อนุกรรมการลำดับที่ 4 เปนเจาหนาท่ีที่ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองทองถิ่น  
มอบหมายใหเปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  (5) งานอ่ืนๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
 2.2 คณะทำงานสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
  (1) รองปลัดเทศบาลรับผิดชอบกองสาธารณสุขฯ  หัวหนาคณะทำงาน 

(2) ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    คณะทำงาน 
(3) หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข     คณะทำงาน 
(4) นางวรรณฐมนธัญ ปลื้มชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน 
(5) นางพิมประภา   พลเธียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน 
(6) นางพิมพร   เทียนถาวร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน 
(7) นาวาตรีหญิง นลินี  คุณธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน 
(8) นางสาวอรวรรณ ประกอบกิจ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  คณะทำงาน 
(9) นางสาวจริญญา พัดทอง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  คณะทำงาน 
(10)นางสาวภัทรินี แจงสุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะทำงาน 
(11) นางสาวรัตนสุดา นอยนาง  เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน คณะทำงาน 
(12) นางสาวจีราภรณ  จิตพยัค  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงานและเลขาฯ 
(13) น.ส.สุภาวดี   กาญจนพงษพร ผูชวยนักจัดการงานทั่วไปคณะทำงานและผูชวยเลขาฯ 
(14) นางสาวสุปราณี   ทาเทพ พนักงานจางทั่วไป คณะทำงานและผูชวยเลขาฯ 

มีหนาที่ 
  (1) ติดตามประเมินผล และใหคำแนะนำ Care Giver ในการดำเนินงานตามแผนการดูแล
รายบุคคลตามพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบ    

(2) จัดทำแบบสรุปผลการประเมินผูมีภาวะพึ่งพิงท่ีเขารวมโครงการ และจัดทำแผนการดูแล 
รายบุคคลตามพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบ    
  (3) กรรมการลำดับที่ 11 มีหนาที่เบิกจายคาตอบแทนการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
  (4) กรรมการลำดับที่ 13-14 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำบันทึกเอกสาร
ดานการเงนิ รายงานการประชุม 

(5) งานอ่ืนๆตามที่ไดรับมอบหมาย 

๒.3 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกล่ันกรองโครงการ (ชุดที่ 1) ประกอบดวย 
(๑) นายธนเดช  ศรีเพ็ชร    รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา 
(๒) นายชยุต     สินพูนภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา 
(3) น.ส.อรุณรัตน ปามาคำ รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา 

/(4)... 
 
 



 

 
 

(4) นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ รองนายกเทศมนตรี        ประธานอนุกรรมการ 
(5) รองปลัดเทศบาลรับผิดชอบกองสาธารณสุขฯ         รองประธานอนุกรรมการ  
(6) ผูอำนวยการสำนักคลัง      อนุกรรมการ 
(7) ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    อนุกรรมการ 
(8) หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข      อนุกรรมการ 
(9) หัวหนางานปองกันและควบคุมโรค     อนุกรรมการ 
(10) นางสาวจุฑาทิพย  กกมาศ       อนุกรรมการ 
(11) นาวาตรีหญิงนลินี คุณธานี       อนุกรรมการและเลขานุการ 
(12) นางสาวจริญญา  พัดทอง          อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(13) นางสาวสุรภา  เศรษฐาผล          อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(14) นางเปรมรตัน  พิลึก   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(15) นางสาวชนกนันท  คะสาน                 อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(16) นางสาวสุภาวดี  กาญจนพงษพร         อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(17) นางสาวฉัตรจริยา แสงอนุเคราะห           อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ  
(18) นายบุรกฤดิ  คุมรกัษา                 อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(19) นายสรวิศ คำผลศิริ           อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 
  (1) ตรวจสอบและกลั่นกรองกิจกรรม/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณให
เปนไปตามหลักเกณฑและวัตถุประสงคของกองทุน กรณีโครงการเรงดวน หรือมีโครงการที่เสนอใหพิจารณา
อนุมัตินอยกวา 10 โครงการ ใหคณะอนุกรรมการเลขานุการกองทุน (ชุดที ่ ๓) ตรวจสอบและกลั ่นกรอง
โครงการแทน 
  (2) อนุกรรมการลำดับที่ 8 ถึง 13 เปนที่ปรึกษาใหคำแนะนำการจัดทำโครงการเพ่ือขอ
สนับสนุนงบประมาณ 
  (3) อนุกรรมการลำดับที่ 12 เบิกจายคาตอบแทนคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการ  (ชุดที่ 1) 

(4) อนุกรรมการลำดับที่ 14 จัดทำเอกสารการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึก คาตอบแทน  
และสงใชเงนิยืม 
  (5) อนุกรรมการลำดับที่ 15 จัดทำเอกสารดานรับเงิน สงเงิน รวมถึงใบสำคัญตาง ๆ ในการ 
ประชุมคณะอนุกรรมการ  
   (6) อนุกรรมการลำดับที่ 16,19 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม  
  (7) อนุกรรมการลำดับที่ 18 จัดทำบันทึกเอกสาร ดานการเงิน อาหารวาง อาหารกลางวัน 
และคาใชจายอ่ืน ๆ ของการประชุม 
  (8) อนุกรรมการ ลำดับที่ 17 บันทึกรายงานการประชุม 

(9) งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
2.4 คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี (ชุดที่ ๒)  

   (๑) ผูอำนวยการสำนักคลัง      ประธานอนุกรรมการ 
  (2) ผูอำนวยการสวนบรหิารงานคลัง     อนุกรรมการ 
  (3) หัวหนาฝายระเบียบการคลัง      อนุกรรมการ 
  (4) หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข      อนุกรรมการ 
  (5) นางสาวกมลวรรณ  อินธิจักร      อนุกรรมการ 

(6) นาวาตรีหญิง นลินี  คุณธานี      อนุกรรมการ 
/(7)... 

 
 



 

 
 

(7) นางสาวจุฑาทิพย กกมาศ       อนุกรรมการ 
(8) นางสาวสุรภา เศรษฐาผล      อนุกรรมการ 
(9) นางสาวปยนันท  เกิดแกน       อนุกรรมการและเลขานุการ 
(10) นางเปรมรตัน   พิลึก          อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(11) นางสาวฉัตรจริยา แสงอนุเคราะห             อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(12) นายบุรกฤดิ  คุมรักษา                 อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

มีหนาที่ 
(1) อนุกรรมการลำดับที่ 3 รับผิดชอบรับเงิน จายเงิน เก็บรักษาเงินและจัดทำบัญชีเงินหรือ 

ทรัพยสินของกองทุน ใหเปนไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕61 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 

(2) อนุกรรมการลำดับที่ 4 เปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มีหนาที่ในการควบคุม กำกับดูแล  
และตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ประกาศตลอดจนมติคณะรัฐมนตร ีคำสั่ง หนังสือสั่งการ และหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของ 

(3) อนุกรรมการลำดับที่ 5 ควบคุมงบประมาณกองทุน 
(4) อนุกรรมการลำดับที่ 7 เบิกจายคาตอบแทนคณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี (ชุดที่ ๒) 
(5) อนุกรรมการลำดับที่ 8 ตรวจสอบยอดบัญชีคงเหลือ  และรายงานสถานะการเงินปจจุบัน  

และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตรวจสอบยอดงบประมาณรายรับ รายจาย แตละป  

(6) อนุกรรมการลำดับที่ 9 รับเงนิและนำสงเงินเขาบัญชีกองทุนภายในวันที่ไดรับเงิน และ

จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน – จายเงิน และเงินคงเหลือประจำเดอืน ประจำไตรมาส และ

ประจำปงบประมาณ เพ่ือนำเสนอรายงานการเงินใหที่ประชุมทราบ 

(7) อนุกรรมการลำดับที่ 10  รับผิดชอบในการจัดทำบันทึกขอตกลง /ฎีกาเบิกเงินโครงการ 

บันทึกขออนุมัติเบิกเงนิโครงการ /บันทึกขออนุมัติเบิกเงนิอ่ืนๆ /ฎีกาเบิกเงนิ / บันทึกขออนุมัติยืมเงิน/ฎีกายืม

เงิน /สัญญายืมเงิน/บันทึกสงใชเงินยืม/บันทึกขอคืนเงนิ พรอมท้ังจัดทำหลักฐานการเงิน ไดแก ใบเสรจ็รับเงิน

กองทุน/ใบเสร็จรับเงินเทศบาล ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารท่ีจำเปนกอนเบิกจายทุกครั้ง

และจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการเงินและการบัญชี เพ่ือไวสำหรับตรวจสอบ 

(8) อนุกรรมการลำดับที่ 8-10 ตรวจสอบการใชจายงบประมาณตามโครงการที่ดำเนินการ

โดยองคกร/ชุมชน และจัดเก็บเอกสารประกอบการสงใชเงินคืน  

(9) อนุกรรมการลำดับที่ 11 จัดทำฎีกาเบิกเงิน /รายงานการจัดซื้อ-จัดจาง  

(10) อนุกรรมการลำดับที่ 1 และ 2 ตรวจสอบความถูกตองของงบประมาณรายรับ-รายจาย

คงเหลือ  และสถานะทางการเงิน 

(11) อนุกรรมการลำดับที่ 5 , 11-12 ตรวจสอบรายงานผลโครงการ 

(12) อนุกรรมการลำดับที่ 12 เปนเจาหนาที่พัสดุ มีหนาที่รับผิดชอบการจัดซื้อ จัดจาง และ

บริหารพัสดุ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ประกาศ 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง หนังสือสั่งการ และหนังสอืเวียนท่ีเกี่ยวของ   

/(13)... 

 



 

 
 

(13) งานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย      
2.5  คณะอนกุรรมการเลขานุการกองทุน (ชุดที่ ๓)  

(๑) ปลัดเทศบาล        ประธานอนุกรรมการ 
(๒) รองปลัดเทศบาลรับผิดชอบกองสาธารณสุขฯ            รองประธานอนุกรรมการ
(๓) ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ                รองประธานอนุกรรมการ
(4) นาวาตรีหญิง นลินี  คุณธานี      อนุกรรมการ
(5) นางสาวสุภาวดี  กาญจนพงษพร     อนุกรรมการ
(6) นางดรุณี วิชิต        อนุกรรมการและเลขานุการ
(7) นางสาวชนกนันท  คะสาน          อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
(8) นางสาวสุรภา  เศรษฐาผล           อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
(9) นางเปรมรัตน  พิลึก           อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
(10) นางสาวฉัตรจริยา แสงอนุเคราะห             อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(11) นายบุรกฤดิ  คุมรักษา                 อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
(12) นายสรวิศ คำผลศิริ           อนุกรรมการและผูชวยเลขานุกา 

มีหนาที่ 
(1) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนตามวันท่ีประธานกองทุนกำหนด  พรอมทำบันทึก 

รายงานการประชุม 
(2) ประสานคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการกองทุน 
(3) จัดทำแนวทางหรือระเบียบเพื่อใชในการบริหารจัดการกองทุน 
(4) ประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับกองทุน/ระเบียบของกองทุน/ผลการ 

ดำเนินงานกองทุน  ใหประชาชนทราบผานสื่อสาธารณะรูปแบบตางๆ 
(5) จัดทำแผนการเงิน แผนสุขภาพชมุชน  เพ่ือใชเปนแนวทางสนับสนุนงบประมาณตาม 

แผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม ในการแกไขปญหาสุขภาพ  
(6) อนุกรรมการลำดับท่ี 4 เบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการและ 

ผูเกี่ยวของท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการประชุม ท่ีรวมในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 
(7) อนุกรรมการลำดับท่ี 5,10-12  จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และสนับสนุน 

การดำเนินงานในการประชุม  
  (8) อนุกรรมการลำดับที่ 6  กรณีโครงการเรงดวน หรือมีโครงการที่เสนอใหพิจารณาอนุมัติ
นอยกวา 10 โครงการ มีหนาที่ตรวจสอบและกลั่นกรองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวัตถุประสงคของกองทุน  
  (9) อนุกรรมการลำดับที่ 7 จัดทำเอกสารดานรับเงนิ สงเงิน รวมถึงใบสำคัญตาง ๆ  
ในการประชุมคณะอนุกรรมการ 

(10) อนุกรรมการลำดับที่ 8 ควบคุมดูแลระบบเวปไซตกองทุนและระบบรายงานตางๆ 
ตามท่ีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกำหนด สรุปการดำเนินงานดานงบประมาณของกองทุน  
รายงานการใชจาย ภาพรวมโครงการในปงบประมาณ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุน รวมรวม
เอกสารในการจัดทำวาระการประชุม รายงานการประชุม สนับสนนุและประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก 

(11) อนุกรรมการลำดับที่ 9 จัดทำหนังสือเชิญประชุม เอกสารดานการเงิน เก่ียวกับการ
จัดซื้อ-จัดจาง อาหารวาง อาหารกลางวันและคาใชจายอื่น ๆ ของการประชุม 

(12)  งานอ่ืนๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

/2.6... 
 
 




