คำสั่งคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ เทศบำลนครนนทบุรี
ที่ 2/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ เทศบำลนครนนทบุรี
.......................................................................................
ตามประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นที่
และข้อ (8) คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจาเป็น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ จึง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครนนทบุรี ดังนี้
1. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ เทศบำล
นครนนทบุรี ประกอบด้วย
(1) นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
ประธาน
(2) นายวรวุฒิ ศรีนนท์
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กรรมการ
(3) นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กรรมการ
(4) นายเปี่ยมศักดิ์ ตันนิรัตร์
ปลัดเทศบาล
กรรมการ
(5) นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
(6) นายสนธยา ทองดี
ผู้อานวยการสานักการคลัง
กรรมการ
(7) นางสุพัตรา ลี้ละวงศ์
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
กรรมการ
(8) นายอุปถัมภ์ เกษตรวาทิน
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กรรมการ
(9) นายคม แสงบารุง
ผู้อานวยการสานักการช่าง
กรรมการ
(10) นางจุรี บุญมั่น
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
(11) นายศราวุธ ธรรมแสง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
(12) นายคารณ เทียมเวหา
หัวหน้าแขวงท่าทราย
กรรมการ
(13) นางปารวี หอยสังข์
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
กรรมการ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
(14) นางมรกต บัวแตง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุข
กรรมการ
และสิ่งแวดล้อม
และเลขานุการ
(15) นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
และผู้ช่วย
ส่วนบริการสิ่งแวดล้อม
เลขานุการ
มีหน้ำที่
(1) ร่างระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือดาเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุน เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการดาเนินงาน

-2(2) ร่า งค าสั่ง แต่ง ตั้ งคณะกรรมการกองทุน หลัก ประกั นสุ ข ภาพ เทศบาลนครนนทบุ รีแ ละ
ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานตามความจาเป็น
(3) ร่างระบบข้อมูลเพื่อวางแผนการดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
(4) ดาเนิน การให้ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ในพื้ นที่สามารถเข้าถึง บริการสาธารณสุ ข
ทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(5) ให้ คาปรึ กษา เสนอแนะข้อ คิด เห็ น การด าเนิน งานให้ กับ คณะกรรมการฝ่ ายเลขานุก าร
ฝ่ายการพัสดุ การเงินและบัญชี และฝ่ายการติดตามประเมินผล
(6) ติดตาม ค้นหา ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงาน และการดาเนินการแก้ไข รายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อทราบทุกครั้ง รวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุน
(7) ติดตาม ตรวจสอบและกากับดูแลการบริหารจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุน
และหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการ/สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(8) ติดตามผลการดาเนินงาน รายงานการรับจ่าย เงินคงเหลือของกองทุน
(9) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. คณะอนุ ก รรมกำรฝ่ ำ ยเลขำนุ ก ำรกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภำพ เทศบำลนครนนทบุ รี
ประกอบด้วย
(1) นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ

(2) นางนวลเพ็ญ เหล่าตระกูลงาม
(3) นางวินิตตรา แจ้วเสียง
(4) นายสาเริง ปานปิน่
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

นางเพ็ญศรี ปิ่นแก้ว
นางสาวลักษณาภรณ์ วิงวอน
นางสาวอินทิรา อินทรัตน์
นายสมบูรณ์ กุศล
นางพัชร์พิชา พิชิตอริพ่าย

(10) นางชุติมา เกตุสิงห์

หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัย
ประธาน
สิ่งแวดล้อม
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
กรรมการ
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
สาธารณสุขอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช
กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงานสาธารณสุข กรรมการ
ผู้แทนชุมชน
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กรรมการ
และเลขานุการ
พยาบาลวิชาชีพ 5
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่
(1) จัดทาระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือการดาเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุน เพื่อเป็น
เครื่องมือในการดาเนินงาน
(2) จัดทาระบบข้อมูลวางแผนการดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
(3) ประสานงานการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามที่ประธานบริหารกองทุนกาหนด
(4) ให้คาปรึกษา เสนอแนะข้อคิดเห็นการจัดทาแผนงาน/โครงการให้กับหน่วยบริการกลุ่ม
ประชาชน/องค์กรชุมชน ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

-3(5) กลั่นกรองและตรวจสอบกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนให้ถูกต้อง
ตามหลั กเกณฑ์และวั ตถุประสงค์ข องการจัดตั้ง กองทุ น ก่อนนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุ น
พิจารณาเรื่อง การอนุมัติ
(6) รายงานปัญหาอุปสรรคและการดาเนินการแก้ไ ข ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อทราบ
ทุกครั้ง รวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุน
(7) ติดตาม ตรวจสอบและกากับดูแลบริหารจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุน และ
หลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการ/สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(8) สรุปผลการดาเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนและเสนอสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเทศบาลนครนนทบุรี
(9) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรพัสดุ กำรเงินและกำรบัญชี ประกอบด้วย
(1) นางกชกร เงินบารุง
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุข
(2) นางพัชร์พิชา พิชิตอริพ่าย
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
(3) นางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า
หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน
(4) นางชุติมา เกตุสิงห์
พยาบาลวิชาชีพ 5
(5) นางสาวรัตนา ตีระกิจวัฒนา
เจ้าพนักงานธุรการ 3
(6) นางพรนิชา เผือกบัว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(7) นางสาวอังคณา ศฤงคารทวีกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ 2
(8) นายณัฐวุฒิ สวนอ่วม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(9) นางณิชากร ศรไชย
พยาบาลวิชาชีพ 6 ว

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

มีหน้ำที่
(1) ดาเนินการจัดทาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินของกองทุน
(2) รับผิดชอบและตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและจัดทาบัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นไปตามประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหาแนวทางการรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทาบัญ ชีเงินหรือทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพ ลงวันที่ 16
สิงหาคม พ.ศ.2552 และระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนนทบุรีที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
(3) จัดทาและตรวจสอบหลักฐานการเงินได้แก่ ใบเสร็จรับเงินของกองทุน/ใบสาคัญรับเงินและ
แบบบันทึ กข้อ ตกลงการสนั บสนุ นงบประมาณ/ใบยืมเงินตามรู ปแบบของเทศบาลที่ใ ช้อยู่ เพื่ อประกอบการ
ดาเนินงานด้านการเงินและการบัญชี
(4) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่จาเป็นก่อนเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง
(5) จัดทารายงานการรับเงิน – จ่ายเงิ นและเงินคงเหลือ ประจาเดือน ประจาไตรมาสและ
ประจาปีงบประมาณ และนาเสนอรายงานการเงินให้ ดังต่อไปนี้
(5.1) คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบทุกสิ้นเดือน
(5.2) เทศบาลนครนนทบุ รี ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นนทบุ รี และส านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใน 30 วันของทุกสิ้นไตรมาส และภายในเดือนธันวาคมของทุกสิ้นปีงบประมาณ
โดยรูปแบบการรายงาน และวิธีการส่งรายงานให้เป็นไปตามที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด

-4(6) รับผิดชอบจัดเก็บเอกสาร หลักฐานด้านการเงินและการบัญชี เพื่อไว้สาหรับการตรวจสอบ
(7) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกำรติดตำมและประเมินผล ประกอบด้วย
(1) นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข ประธาน
(2) นพ.ปิยะ ฟองศรัณย์
นายแพทย์ 8 วช.
กรรมการ
(3) นางอรนุช บารุงลาภ
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค กรรมการ
(4) นางเพียงตา ชูศิริโรจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
(5) นางสาววชิราภรณ์ แสนสิงห์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กรรมการ
(6) นางอัญชัญ กุศล
ผู้แทนชุมชน
กรรมการ
(7) นาพรนฤมล เทียนทอง
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
กรรมการ
และเลขานุการ
มีหน้ำที่
(1) ติดตามประเมินผลกิจกรรม ตามแผนงาน/โครงการที่เบิกจ่ายเงินจากกองทุน
(2) จัดทาแบบสรุปผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงานประจาเดือน ประจาไตรมาส
และประจาปีงบประมาณ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
(3) ประชาสั ม พั นธ์ สร้ างความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ย วกั บกองทุน /ระเบี ย บของกองทุ น /ผลการ
ดาเนินงานของกองทุน ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อสาธารณะรูปแบบต่างๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2557

(นายสมนึก ธนเดชากุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี

