
 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 

ที่  ....... /2560 
เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานในการช่วยเหลือการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโอโล เพิ่มเติมคร้ังที่  1 

……………… 

   โดยให้การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 2557  ประกาศลงวันที่  19  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ประกอบกับข้อ 4 และข้อ 10 (8) “แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตามความ
จ าเป็นและให้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นในการด าเนินงานตามระเบียบกองทุน”ของของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ประกอบกับเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ ส่วนที  3  หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน หรือผู้
ด าเนินงาน   จึงแต่งต้ังคณะท างานในการช่วยเหลือการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโอโล เพิ่มเติมคร้ังที่  1  
ดังนี้   
  1. คณะท างานการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการกองทุน 
     1.1 ส านักงานปลัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป งานแผนและงบประมาณ งานคลัง 

  มีหน้าที่ 

   (1) ให้ส านักงานปลัด เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปกองทุน ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน การติดต่อประสานงานกับกลุ่มองค์กร และหน่วยงานต่างๆ การายงานผลการด าเนินงาน 
และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่รับมอบหมาย  
   (2) ให้ส านักงานปลัด เป็นหน่วยงานคลังของกองทุน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย  
   (3) ให้ส านักงานปลัด  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานแผนและงบประมาณกองทุน มีหน้าที่ในงานจัดท า
แผนสุขภาพ การจัดท างบประมาณ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย 
   (4) ในการด าเนินงานให้อยู่ในการควบคุม ก ากับ ดูแลจาก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (5) ให้ส านักงานปลัด ประสานการด าเนินงาน  ในกรณีที่ขอบเขตการด าเนินงานมีความเชื่อมโยง   
       2. คณะท างานปฏิบัติงานกองทุน 



        2.1 คณะท างาน งานบริหารทั่วไปและงานแผนและงบประมาณ  งานคลัง 
         1) นายเจริญชาติ  แก้งค า       ต าแหน่ง ปลัด อบต.    เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
        2) นายวีรพล  ภิญโญยาง  ต าแหน่ง หัวส านักงานปลัด     คณะท างาน 
        3) นายจิรยุทธ์  เที่ยงสันเทียะ  ต าแหนง่ นักทรัพยากรบุคคล         คณะท างาน 
        4) น.ส.กัลยากร  นิสัยตรง  ต าแหน่ง ผช.นวก.ศษ.(ศษ)         คณะท างาน 
        5) น.ส.ปพิชญา  เสมาสูงเนิน  ต าแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ(ศษ)         คณะท างาน 
        6) น.ส.ปทุมพร  นาสูงเนิน  ต าแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ(สป)         คณะท างาน 
      มีหน้าที่ 

   (1) รับผิดชอบการด าเนินงานกองทุน งานธุรการ งานเบิกเงินให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุน และประสานการด าเนินงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (2) จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล และคณะกรรมการกองทุน 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 
         (3) รับผิดชอบการติดต่อประสานงานการจัดท าแผนสุขภาพ และการจัดท างบประมาณของกองทุน การ
ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
        (4) รับผิดชอบการตรวจฎีกา ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณ ของกองทุนฯ 
         (5) รับผิดชอบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชีเงิน และการพัสดุ และ
ทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล และรับผิดชอบจัดท าสรุปผลรายงานการรับจ่าย 
และเงินคงเหลือประจ าเดือน ด้วยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ หรือระบบอื่น รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 2557 
  (6)  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะท างานในการช่วยเหลือการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลโอโล  ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับคณะท างาน คร้ังละไม่เกิน 200 บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 400 
บาท  ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางส าหรับคณะท างาน ให้เบิกจ่ายได้ใน
อัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
         (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้  เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  5   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
     (ลงชื่อ)  

                                                            (นายสุภาพ  ระวิพันธ์) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 

 


