ร่าง

เอกสารหมายเลข ๓

คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว
ที่
/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
……………………………………….
อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายในจังหวัดสระแก้ว ที่ ๘๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้การ
แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการสวัสดิการในการปฏิบัติหน้าที่จัดสวัส ดิการภายในสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหน่วยราชการในราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นและเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบคำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๑๓๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน
๒๕๖๒ และข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว จึงมีคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้มีที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ประกอบด้วย
(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ประธานที่ปรึกษา
(๒) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ที่ปรึกษา
(๓) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ที่ปรึกษา
(๔) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (ด้านบริการทางวิชาการ)
ที่ปรึกษา
ข้อ ๒ ให้มีคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย
(๑) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (ด้านบริหาร)
ประธานคณะอนุกรรมการ
(๒) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
(๓) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
อนุกรรมการ
(๔) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
อนุกรรมการ
(๕) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
อนุกรรมการ
(๖) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
อนุกรรมการ
(๗) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
อนุกรรมการ
(๘) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
อนุกรรมการ
(๙) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
อนุกรรมการ
(๑๐) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
อนุกรรมการ
(๑๑) หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อนุกรรมการ
(๑๒) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
อนุกรรมการ
(๑๓) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
อนุกรรมการ
/(๑4) หัวหน้ากลุ่มงาน...

-2(๑๔) หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
อนุกรรมการและเลขานุการ
(๑๕) นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
อนุกรรมการ
และเหรัญญิก
(๑๖) นายพิชิตชัย เชิดชู
นิติกรชำนาญการ
อนุกรรมการ
และผู้ชว่ ยเลขานุการ
(๑๗) นางสาวอภิชญา กันหารี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๘) นางสาววารุนี วงษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๓ ให้คณะอนุกรรมการตามข้อ ๒ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กำหนดนโยบายการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
(๒) ออกระเบียบหรือข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว
(๓) จั ด ให้ ม ี ห รื อ ยุ บ เลิ ก กิ จ การจั ด สวั ส ดิ ก ารภายในและการจั ด สวั ส ดิ ก ารในเชิ ง ธุ ร กิ จ
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
(๔) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วและควบคุมการรั บเงิน
และการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ
(๕) กำหนดบุคคลผู้มีอำนาจในการอนุมัติก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
(๖) แต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคล เพื่อรับผิดชอบในการจัดการและหรือดำเนินการจัด
สวัสดิการภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หรือกระทำการใดตามที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการ
มอบหมาย
(๗) จั ด การประชุ ม ใหญ่ ป ระจำปี และการประชุ ม ตามที ่ ส มาชิ ก สวั ส ดิ ก ารสำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วร้องขอ
(๘) จัดจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานสวัสดิการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
(๙) กำหนดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานใดๆ ในกิจการสวัสดิการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว
(๑๐) กำหนดค่าบริการในการใช้บริการสวัสดิการที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการจัดขึ้น
(๑๑) ประสานงานและทำนิติกรรมสัญญากับบุคคลใดๆ ในนามคณะกรรมการสวัสดิ การ
ภายในส่ว นราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์การจัดสวัส ดิการเพื่อเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการตามที่ คณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วน
ราชการจังหวัดสระแก้วมอบหมาย
ข้อ ๔ การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๓ มีเงื่อนไขการปฏิบัติดังนี้
(๑) เมื่อมีการจัดตั้งสวัสดิการภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วแล้วให้รายงา น
ประเภทของสวัสดิการที่จัดให้มีขึ้นให้คณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการจังหวัดสระแก้วทราบ
(๒) ให้รายงานผลการจัดสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บัญชีรายรับ รายจ่ายของกองทุนสวัสดิการ และรายงานผลการตรวจสอบการเงินและบัญชีจากผู้ตรวจสอบ
ภายในหรือผู้สอบบัญชีให้คณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการจังหวัดสระแก้วทราบปีละหนึ่งครั้งภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
/(3) ในการจัด...

-3(๓) ในการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ การจัดทำโครงการ การดำเนินงาน การประสานงาน
การทำนิ ต ิ ก รรมและสั ญ ญากั บ บุ ค คลใดๆจะดำเนิ น การได้ ต ่ อ เมื ่ อ ได้ ร ั บ ความเห็ น ชอบและอนุ ม ั ติ
จากคณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว
(๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเอกสารใดมีข้อความจำกัดอำนาจของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท ำ
นิติกรรมในเรื่องใดแทนคณะอนุ กรรมการสวัส ดิการ ให้ประกาศไว้โ ดยเปิดเผยให้ส มาชิ กและบุ ค คลอื่ น
ทีเ่ กี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
(๕) ในการดำเนินการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ต้ องปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและวิธีปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลั ง
สำนักงาน ก.พ. และคณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ที่มีอยู่ปัจจุบันและอนาคต
อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายในจังหวัดสระแก้ว ที่ ๘๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๓

รอง ผวจ. .....................................
หน.ส่วนราชการ...........................
รอง หน.ส่วนราชการ……………….
หน. ฝ่าย.......................................
หน. งาน.......................................
จนท. ...........................................

