
 
 
 
 

คําสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลวังวน 
ท่ี   003 / 2558 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังวน 
********************************* 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลวังวน ได้ดําเนินการจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังวน อาศัยในอํานาจความในมาตรา 18(4) (8) และ (9) ประกอบมาตรา 20 และ ตามมาตรา 47       
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยสมัครเข้าร่วมดําเนินงานกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เม่ือปีงบประมาณ 2552 
 ฉะนั้น ให้การดําเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลวังวน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพอาศัยอํานาจตาม         
ข้อ 11 (8) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี         
พ.ศ.2557  แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลวังวน       
ว่าด้วยการจัดต้ังและคณะดําเนินงานหรือบริการจัดการกองทุน พ.ศ.2554 จึงขอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังวน รายละเอียดดังนี้ 
 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ อบต.วังวนครั้งท่ี ...2.../...2558...............................
เม่ือวันท่ี....11...มีนาคม..2558...............เห็นชอบให้มีการแต่งต้ังอนุกรรมการ ดังนี้ 
 

 1.คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทําแผนกองทุนฯ  ประกอบด้วย 
  (1) นางสาวมณฑ์จิตร ปิยภาณีกุล ประธานคณะอนุกรรมการ 
  (2) นางพรเพ็ญ   บุญยุภู  รองประธานคณะอนุกรรมการ 
  (3) นายเฉลิม  จับปรั่ง  คณะอนุกรรมการ 
  (4) นางสุชฏาพร           วรรณแสงทอง คณะอนุกรรมการ 
  (5) นางสาวเพ็ญศรี ทองชู  คณะอนุกรรมการ 
  (6) นางธัญวรรณ  ทองชู  คณะอนุกรรมการ 
  (6) นายเหยด  เหล่หมุด  คณะอนุกรรมการ 
  (7) นายสุวิทย์  นิมิสวิง  คณะอนุกรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าท่ี 

(1) จัดทําระเบียบเก่ียวกับการจัดต้ังหรือการดําเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุนเพ่ือเป็น 
เครื่องมือในการดําเนินงาน 

(2) จัดทําระบบข้อมูล วางแผนการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 
(3) ประสานประธานกรรมการบริหารกองทุน เพ่ือจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง  

หรือตามความจําเป็นเร่งด่วน กําหนดการประชุมเป็นไปตามท่ีประชุมกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
(4) ให้คําปรึกษา เสนอแนะข้อคิดเห็นการจัดทําแผนงาน/โครงการให้หน่วยบริการกลุ่ม 

ประชาชน / องค์กรชุมชน ท่ีขอรับการสนับงบประมาณ 
(5) ตรวจสอบและพิจารณากิจกรรมตามแผนงาน/โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนว่าถูกต้อง  
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ตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกองทุนหรือไม่ ต่อจากคณะอนุกรรมการชุดท่ี 2 (ด้านดําเนิน
กิจกรรมกองทุน) อีกชั้นหนึ่ง ก่อนนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเรื่องการอนุมัติ 

(6) พิจารณาชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆ หากเห็นว่าจําเป็นและควรจัดให้มีบริการสําหรับ 
กลุ่มเป้าหมายใด ใน 5 กลุ่มเป้าหมายหลัก ให้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือ พิจารณาเรื่องการ
จัดซ้ือ 

(7) รายงานปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและการแก้ไขของคณะกรรมการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือทราบทุกครั้ง รวมท้ังเสนอแนะข้อคิดเห็นทีเป็นประโยชน์ต่อการบริการจัดการกองทุน 

(8) ติดตาม ตรวจสอบและกํากับดูแลการบริหารจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุน 
และหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการ/สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(9) สรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนเสนอสํานักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การบริหารส่วนตําบลวังวนภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 

(10) งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 2.คณะอนุกรรมการชุดท่ี 2 (ด้านดําเนินกิจกรรมกองทุนฯ)   ประกอบด้วย 
  (1) นายอรุณ  งามประสิทธิ์  ประธานคณะอนุกรรมการ 
  (2) นายชีพ  คงผลาญ  รองประธานคณะอนุกรรมการ 
  (3) นายประมุข  เจ๊ะหมวก  คณะอนุกรรมการ 
  (4) นายวุฒิ  ปุขาว   คณะอนุกรรมการ 
  (5) นางวิภานันท์  ทองชู   คณะอนุกรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที 

(1) รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  
วิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของปัญหาและนําเสนอคณะกรรมการกองทุนเพ่ือพิจารณาวางแผนต่อไป 

(2) ดําเนินการ และให้คําปรึกษา/ช่วยเหลือ/สนับสนุนการจัดทําแผนงานโครงการให้กับกลุ่ม 
ประชาชน/องค์กรชุมชนท่ีคิดริเริ่มข้ึนเอง เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 

(3) กลั่นกรองและตรวจสอบกิจกรรมตาม แผนงาน/โครงการท่ีกลุ่มประชาชน/องค์กรชุมชนและ 
นําเสนอคณะกรรมการชุดท่ี (1) ท่ีอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกองทุน 

(4) งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับหมอบหมาย 
 3.คณะอนุกรรมการชุดท่ี 3 (ด้านการเงินและการบัญชี)   ประกอบด้วย  
  (1) นางสาวมณฑ์จิตร ปิยภาณีกุล  ประธานคณะอนุกรรมการ 
  (2) นางวัลลภา  จารุจินดา  รองประธานคณะอนุกรรมการ 
  (3) นายชัยยะ    มีแก้ว   คณะอนุกรรมการ 
  (4) นางสาวสุวารี  ช่วยสุวรรณ  คณะอนุกรรมการ 
  (5) นางสาวศิรินันท์ จันทร์ฉํ่า   คณะอนุกรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าท่ี 

(1) จัดทําระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงินกองทุน 
(2) รับผิดชอบ รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงินและจัดทําบัญชีเงินทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไป 

ตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 ลง
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่องหลักเกณฑ์ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงิน
และรายงาน และระเบียบกองทุนประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลวังวนท่ีเก่ียวข้องทุกฉบับ จัดทําหลักฐาน 
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การเงิน ได้แก่ ใบเสร็จเงินของกองทุน/ใบสําคัญรับเงิน และแบบบันทึก ข้อตกลงสนับสนุนงบประมาณ/ใบยืมตาม
รูปแบบ เพ่ือประกอบการดําเนินงานด้านการเงินและการบัญชี 

(3) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารท่ีจําเป็นก่อนเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง 
(4) จัดทํารายงานการรับเงิน – จา่ยเงินและเงินคงเหลือ ประจําเดือน ประจําไตรมาส และ

ประจําปีงบประมาณ และนําเงินเสนอรายงานการเงินให้ 
(ก) คณะกรรมการการบริหารกองทุนทราบทุกสิ้นเดือน 
(ข) องค์การบริหารส่วนตําบลวังวน และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายใน 30  

วันของทุกสิ้นไตรมาส และภายในเดือนธันวาคมของทุกสิ้นปีงบประมาณ 
  โดยรูปแบบการรายงาน และวิธีการส่งรายงานให้เป็นไปตามท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติกําหนด 

(5) รับผิดชอบจัดเก็บเอกสาร หลักฐานด้านการเงินและการบัญชี เพ่ือไว้สําหรับการตรวจสอบ 
(6) งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับหมอบหมาย 

 4. คณะอนุกรรมการชุดท่ี 4 (ด้านการติดตามและประเมินผล) ประกอบด้วย 
  (1) นางประภาพรรณ กันตังพันธุ์  ประธานคณะอนุกรรมการ 
  (2) นายถาวร  จิ่วต่ัน   รองประธานกรรมการ 
  (3) นายมะเส็น  เตะเส็น   คณะอนุกรรมการ 
  (4) นางสาวเพ็ญศรี  ทองชู   คณะอนุกรรมการ 
  (5) นางจินดา    เอ่ียมแก้ว  คณะอนุกรรมการ 
  (6) นางจินดา  ธนพัฒน์ศิริ  คณะอนุกรรมการ 
  (7) นางธัญวรรณ  ทองชู   คณะอนุกรรมการ 
  (8) นางสุชฎาพร   วรรณแสงทอง  คณะอนุกรรมการ 
  (9) นายอรุณ  งามประสิทธิ์  คณะอนุกรรมการ 
  (10) นายชีพ  คงผลาญ  คณะอนุกรรมการ 
  (11) นางวิภานันท์ ทองชู   คณะอนุกรรมการ 
  (12) นายประมุข  เจ๊ะหมวก  คณะอนุกรรมการ 
  (13) นายวุฒิ  ปุขาว   คณะอนุกรรมการ 
  (14) นางสาวสุมาลี ข้างแก้ว   คณะอนุกรรมการ 
  (15) นายกิตติ  ไหมสวัสด์ิ  คณะอนุกรรมการ 
  (16) นายกมล  ศรีวิโรจน ์  คณะอนุกรรมการและเลขานุการ 
  (17) นายชัยยะ  มีแก้ว   คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
มีหน้าท่ี 

(1) ติตามประเมินกิจกรรม ตามแผนงาน/โครงการท่ีเบิกจ่ายเงินจากกองทุน 
(2) จัดทําแบบสรุปผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน ประจําไตรมาส  

และประจําปีงบประมาณ และรายงานให้ท่ีประชุมคระกรรมการทราบ  
(3) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุน/ระเบียบกองทุน/ผลการดําเนินงาน 

กองทุน ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อสาธารณะรูปแบบต่างๆ 
(4) งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับหมอบหมาย 
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5. คณะอนุกรรมการชุดท่ี 5 (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการกองทุน) ประกอบด้วย 

  (1) นายกมล  ศรีวิโรจน ์ ประธานคณะอนุกรรมการ 
  (2) นายชัยยะ  มีแก้ว  รองประธานคณะอนุกรรมการ 
  (3) นางสาวอารมย์ ทองคําแท้ คณะอนุกรรมการ 
  (4) นางสาวศิรินันท์ จันทร์ฉํ่า  คณะอนุกรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าท่ี 

(1) จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนตามวันท่ีประธานกรรมการกําหนด โดย 
จัดเตรียมสถานท่ีประชุม/ทําหนังสือเชิญกรรมการและอนุกรรมการมาประชุม/จัดทําระเบียบวาระการประชุม/
และจัดทําบันทึกรายงานการประชุม 

(2) รายงานบัญชีรับ-จ่ายและสถานการณ์การเงินของกองทุนตามท่ีได้รับหมอบหมาย 
(3) งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

   ท้ังนี้   อนุคณะกรรมการชุดนี้ มีอํานาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถ่ิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ   4   ปี     
 

  ขอให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย   จงปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
 
    สั่ง    ณ   วันท่ี  11  เดือน มีนาคม พ.ศ.    2558 
 
 
     (ลงชื่อ)             

                                                                                 
       (นางประภาพรรณ  กันตังพันธุ์)  
                                              ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังวน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


