คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางขุนไทร
ที่ / 2561
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบางขุนไทร
………………………
โดยให้ การดาเนิ น งานและบริห ารจัดการกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพองค์การบริห ารส่ ว นตาบล
บางขุนไทร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 ประกอบข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นดาเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดั บท้องถิ่น หรือพื้นที่
พ.ศ. 2561 จึงยกเลิกคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางขุ นไทร ที่ 94/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนิ น งานและบริ ห ารจั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางขุ น ไทร ลงวั น ที่ 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขุนไทร ดังนี้
1. การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการกองทุน
1.1 กองสวัสดิการสังคม
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปของกองทุน
1.2 กองคลัง
เป็นหน่วยงานคลังของกองทุน
1.3 สานักงานปลัด
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานแผนและงบประมาณกองทุน
มีหน้าที่
(1) ให้กองสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปกองทุน ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน การติดต่อประสานงานกับกลุ่มองค์กร และหน่วยงานต่างๆ การายงานผลการ
ดาเนินงาน การจัดทางบประมาณ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่รับมอบหมาย
(2) ให้กองคลัง เป็นหน่วยงานคลังของกองทุน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
(3) ให้สานักงานปลัด อบต. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานแผนกองทุน มีหน้าที่ในงานจัดทาแผน
สุขภาพ การจัดสถานที่ประชุม การอานายการในการประชุม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
(4) ในการดาเนินงานให้อยู่ในการควบคุมกากับดูแลจากหัวหน้าส่วนราชการในแต่ละส่วนราชการ
และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(5) ให้สานักงานปลัด อบต. และกองสวัสดิการสังคม ประสานการดาเนินงานร่วมกัน ในกรณีที่
ขอบเขตการดาเนินงานมีความเชื่อมโยง และเกี่ยวข้องกัน
2. เจ้าหน้าที่/......

-22. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุน
2.1 งานบริหารทั่วไปกองทุน
1)
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นหัวหน้าหน่วยงานกองทุน
2) นางสาวพรพรรณ พึ่งแพง
นักพัฒนาชุมชน
เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการกองทุน
3) นางณฐอร อภิสิทธิแก้วเจริญ นักพัฒนาชุมชน
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุน
ในกรณีผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน
ปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาการในตาแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้
มีหน้าที่
(1) รับผิดชอบการดาเนินงานกองทุน งานธุรการ งานเบิกเงินให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุน และประสานการดาเนินงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) จั ด ท าสรุ ป ผลการด าเนิ น งาน รายงานนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางขุ น ไทร และ
คณะกรรมการกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่ อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
2561
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานการเงินบัญชี และพัสดุ
1)
ผู้อานวยการกองคลัง
เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลังกองทุน
2) น.ส.กนกนวรรณ วันแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกองทุน
3) น.ส.ขวัญเรือน โชยา
นักวิชาการพัสดุ
เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุกองทุน
4) น.ส.ชัญณภัค รอดยิ้ม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เป็นผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกองทุน
ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน
ปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาราชการในตาแหน่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้
มีหน้าที่
(1) รับผิดชอบการตรวจฎีกา ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณ ของกองทุน
(2) รับผิดชอบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทาบัญชีเงิน และการพัสดุ และ
ทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบางขุนไทร และรับผิดชอบจัดทาสรุปผลรายงาน
การรับจ่าย และเงินคงเหลือประจาเดือน ด้วยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ หรือระบบอื่น รายงานการรับจ่ายและเงิน
คงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2.3 งานจัดทาแผนและการจัดประชุม
1)
หัวหน้าสานักปลัด
เป็นหัวหน้า
2) นายจิรศักดิ์ ปรางค์ภูผา
นักการ
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุน
ในกรณีที่/........

-3ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน
ปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาการในตาแหน่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
มีหน้าที่
(1) รับผิดชอบการติดต่อประสานงานการจัดทาแผนสุขภาพ การติดตามผลการดาเนินโครงการ
(2) การจัดสถานที่การประชุม และการอานวยการในการประชุม
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่..................เดือน.....................พ.ศ. ...................

( นายสุชาติ รุ่งเพียร )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางขุนไทร

