
 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
ที่ ๓๑ /๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการการและคณะท างานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
…………………………………………………. 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 ประกอบข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่    
พ.ศ. 2561 ประกอบมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ครั้งที่           
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงของยกเลิกค าสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ลงวันที่ ๓๐  มีนาคม พ.ศ. 25๖๓  ในส่วนคณะท างานด้านบริหารงานทั่วไป 

 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน  จึงขอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการและคณะท างานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล    
ป่าไม้งามดังนี้  
  คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการกองทุน  ประกอบด้วย 
     ๑. นายชยพล   ชารีกันณ์         ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด         เป็น ประธานอนุกรรมการ 
        ๒. นายอิสระ   กุลยะณี          ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข   เป็น เลขาและอนุกรรมการ 
     ๓. นางสาวยุทยา   แสนศรี  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      เป็น อนุกรรมการ 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
๑. จัดท าระบบข้อมูล วางแผนการด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 
๒. ประสานประธานกรรมการบริหารกองทุน เพื่อจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง 
๓. ก าหนดการประชุมเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 
๔. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะข้อคิดเห็นการจัดท าแผนงาน / โครงการให้กับหน่วยบริการกลุ่ม 

ประชาชน / องค์กรชุมชน ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 ๕. ตรวจสอบและพิจารณาแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ที่ขอรับการสนับสนุนว่าถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหรือไม่  
 ๖. แจ้งผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม  ให้ผู้เสนอขอโครงการทราบและแก้ไขให้ถูกต้องตาม 
วัตถุประสงค์ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
เพ่ือด าเนินการอนุมัติงบประมาณต่อไป 

/๗. หน้าที่อื่น ๆ... 
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 ๗. ติดตามผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
 ๘. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าไม้งามมอบหมาย 
  คณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชีและการคลัง   ประกอบด้วย 
     ๑. นายสุรศักดิ์ ชัยศรี              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการคลัง      เป็น ประธานอนุกรรมการ 
   ๒. นางสาวอัจฉรา เพียรการ     ต าแหน่ง ผช.นักวิชาการเงินฯ         เป็น อนุกรรมการ 
   ๓. นายจิรันธนิน  ผาแดง      ต าแหน่ง ผช.นักวชิาการพัสดุ          เป็น อนุกรรมการ 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
  ๑. รับผิดชอบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชีเงิน การพัสดุ และ 
ทรัพย์สินของกองทุนการรายงาน การท าข้อตกลง ตลอดจนการจัดท าฎีกาและตรวจสอบฎีกา ให้ถูกต้องตามเอกสาร
หมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑  หมวดที่ ๑ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน จัดท าบัญชีและรายงานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  ๒. การบันทึก การรายงานประจ าเดือน การรายงานประจ าไตรมาส การรายงานประจ าปี
งบประมาณ ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์สารสนเทศผ่าน https://www.nhso.go.th/ หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น (กปท.) หรือระบบอ่ืนๆ 
  ๓. รายงานทางบัญชี รายงานสรุปสถานะการเงิน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงิน
คงเหลือ ประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และประจ าปี ให้แก่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามทราบ 
  ๔.  งานอ่ืนที่มอบหมายตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าไม้งามมอบหมาย 
 คณะท างาน ด้านการจัดการทั่วไป ประกอบด้วย 
                  ๑. นางวาสนา  ภูขาว     ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล              เป็น หัวหน้าคณะท างาน 
     2. นางสาวสาวิตรี ศรีบุญเรือง ต าแหน่ง ผช.นักทรัพยากรบุคคล          เป็น คณะท างาน 
                  3. นางพิศมัย     เหล่าโกธา    ต าแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ         เป็น คณะท างาน 
  ๔. นางสาวพิสมัย  แสนปราบ ต าแหน่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     เป็น คณะท างาน 
  ๔. นางสาวปัณฑิตา ลีเลิศ       ต าแหน่ง คนงานทั่วไป                     เป็น คณะท างาน 
     ๕. นางวาลิตย์    ขันขวา        ต าแหน่ง คนงานทั่วไป                     เป็น คณะท างาน 
   ๖. นายธนภูมิ     สุขราช        ต าแหน่ง พนักงานขับรถ                   เป็น คณะท างาน 

 
/มีหน้าที่... 

https://www.nhso.go.th/
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 มีหน้าที่  ดังนี้ 
      1. งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ  

 ๒. งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ  
 3. งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  
 4. งานเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือราชการ  
 5. งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

      ๖. การจัดท าหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม  
      ๗. การประสานด้านสถานที่และเตรียมอาหาร  
      ๘. การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม  
      ๙. การบันทึกการประชุม พร้อมการจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการ 
 ๑๐. งานอ่ืนที่มอบหมายตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าไม้งามมอบหมาย 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม หากมีปัญหาอุปสรรค ให้
รายงานประธานกรรมการกองทุนฯ ทราบทันที 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. 25๖๔ 
 
 
 
            ( นายแสง       ชัยศรี ) 
                 ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
                                       องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
 
 
 
 

 
 


