คณะกรรมการบริหารกองทุน

องคการบริหารสวนตําบลบางลี่

จัดทําโดย
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางลี่

www.banglee.go.th
ความเปนมา
สมัครเขารวมกองทุนฯ : เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2552
ลงนามในขอตกลงกับ สปสช. : เมื่อ 26 มีนาคม 2553
เริ่มดําเนินการ : ปงบประมาณ 2553
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ : รพ.สต.บานบางลี่
รพ.สต.บานหนองปลาดุก

1. ประธานกรรมการ : นายก อบต. บางลี่
นายอาคม กลิ่นสกุล
2. รองประธานกรรมการ 2 คน
นายชยพล สงวนวงษ รองประธานคนที่
1
นางดวงเดือน หอมละมาย รองประธานคนที่
2
3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 2 คน
นางนันทพร สุขมูล สมาชิกสภา อบต. หมู 1
นายรุงโรจน ศรีดี สมาชิกสภา อบต. หมู 14
4. ผูแทนหนวยบริการที่ สปสช.มอบหมาย (2 คน)
นายธงไทย จตุพันธ รพ.สต.บานบางลี่
นางรัตนาภรณ อิ่มสุข รพ.สต.บานหนองปลาดุก
5. ผูแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ( 2 คน)
นางเกษร เสือสะอาด ประธาน อสม.บานบางลี่
นางสมคิด อุนใจชน อสม. ม.15
6. ตัวแทนหมูบาน/ชุมชน 5 คน
นายวันชัย แปนสกุล ม.1
นายทองสุข สมงาม
ม.3
นายประยูร วงษเจริญ ม.4
นายอํานาจ เขียนสะอาด ม.11
นายวีระ
พรอมสุข ม.15
7. เลขานุการกองทุน
นายบุญสง ทัพเจริญ ปลัด อบต.บางลี่
8. ผูชวยเลขานุการกองทุน
นางสาววัลภา พันธุรักษ จนท.วิเคราะหฯ

รวม 15 คน และยังมีคณะอนุกรรมการตางๆ อีก 4 ชุด
ชวยเหลืองานของกองทุนฯ

วาระของคณะกรรมการบริหารกองทุน
คณะกรรมการมีวาระในตําแหนงคราวละ 2 ป นับจาก
วันที่ สปสช.มีคําสั่งแตงตั้ง หากครบวาระแลวยังมิไดมีการแตงตั้ง
ชุดใหม ใหคณะกรรมการที่ครบวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี
คณะกรรมการชุดใหม เขามารับหนาที่
กรณี กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ สมาชิก อบต. อาสาสมัคร
ประจําหมูบาน ผูแทนชุมชนหมูบาน ผูแทนศูนยประสานงาน
หลักประกันสุขภาพ พนจากตําแหนงกอนหมดวาระ ใหคัดเลือก
แทนตําแหนงที่วางและดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
นายกองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาหนวยปฐมภูมิ
และปลัดองคการบริหารสวนตําบล หากมีการเปลี่ยนแปลง ถือวา
เปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง โดยตําแหนง จึงไมตองสงรายชื่อเพื่อ
รับการแตงตั้งอีก
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการที่มาจากการ
คัดเลือก ลําดับที่ 2,3,5และ6 พนจากตําแหนงในกรณี ดังตอไปนี้1.
ตาย 2. ลาออก3. ยายไปดํารงตําแหนงหรือประกอบอาชีพทองถิ่น
อื่น4. เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ5. เปน
บุคคลลมละลาย
.........ผลการดําเนินงาน ป 2555…….
1. โครงการพัฒนาทักษะแกนนํา อสม ในการบริการ
สาธารณสุขแบบผสมผสาน จํานวนเงินที่เบิกจาย
21,900 บาท
2. โครงการลูกหลานไทยหวงใยผูสูงอายุ จํานวนเงินที่เบิกจาย
25,500 บาท
3. โครงการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพและใหบริการ
ทันตกรรมในเด็กนักเรียนประถมศึกษา จํานวนเงินที่เบิกจาย
30,900 บาท
4. โครงการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพและใหบริการ
ทันตกรรมในเด็กนักเรียนประถมศึกษา จํานวนเงินที่เบิกจาย
16,500 บาท

5. โครงการอาหารปลอดภัยเด็กไทยในโรงเรียนจํานวนเงิน
10,000 บาท
6. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยเรื้อรังแบบมีสวนรวม
จํานวนเงินที่เบิกจาย 22,000 บาท
7. โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ จํานวนเงินที่เบิกจาย
20,000 บาท
8. โครงการชุมชนสุขภาพดี วิถีชีวิตพอเพียง จํานวนเงินที่เบิกจาย
20,500 บาท
9. โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ (บานบางลี่) จํานวนเงิน
ที่เบิกจาย 14,000 บาท
10. โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ (บานหนองปลาดุก)
จํานวนเงินที่เบิกจาย 8,260 บาท
11. โครงการตรวจคัดกรองตอกระจก จํานวนเงินที่เบิกจาย
11,239 บาท
12. โครงการจัดการบริหารกองทุน จํานวนเงินที่เบิกจาย 27,289
บาท
13. โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวนเงินที่
เบิกจาย 59,250 บาท
รวมทั้งสิ้น 289,049 บาท
.......งบประมาณดําเนินการ ป 2556…....
1. เงินอุดหนุนรายหัว จาก สปสช. 187,520 บาท
2. เงินสมทบจาก อบต.บางลี่
56,256 บาท
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
21.96 บาท
4. ยอดยกมา
6,962.25 บาท
รวมทั้งสิ้น 250,760.21 บาท

...แผนการดําเนินงานป 2556….รพ.สต.บานบางลี่
ประเภท 1 จัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน
1. โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ชุมชน งบประมาณ 23,000 บาท

ประเภท 2 สนับสนุนหนวยบริการสาธารณสุข
1. โครงการพัฒนาทักษะแกนนํา อสม.ในการบริการสาธารณสุข
แบบผสมผสาน งบประมาณ 24,700 บาท
ประเภท 3 สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชนทองถิ่น
1. โครงการลูกหลานไทยหวงใยผูสูงอายุ งบประมาณ 28,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 75,700 บาท
....แผนการดําเนินงานป 2556…รพ.สต.บานหนองปลาดุก
ประเภท 1 จัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน
1. โครงการควบคุมปองกันโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิดสูง
งบประมาณ 22,000 บาท
2. โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรัง งบประมาณ 20,000 บาท
3. โครงการสงเสริมสุขภาพเชิงรุกผูพิการ ผูปวยติดเตียง
งบประมาณ 10,000 บาท
4. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก งบประมาณ
18,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท
ประภท 3 สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชนทองถิ่น

1. โครงการสนับสนุนสภาเยาวชนดําเนินงาน to be number
one งบประมาณ 35,000 บาท
2. โครงการผูสูงวัยใสใจสุขภาพ งบ 24,500 บาท
3. โครงการชุมชนสุขภาพดี วิถีชีวิตชุมชน งบประมาณ 20,000
บาท
รวมทั้งสิ้น 79,500 บาท
ประเภทที่ 4 กิจกรรมการบริหารกองทุนฯ
(เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการหรือการพัฒนาศักภาพ) รอยละ 10
ของคาใชจายทั้งหมดของกองทุนในรอบปงบประมาณนั้น ป 2556

กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบางลี่ มีงบประมาณประเภทนี้
25,076 บาท

กิจกรรมที่กองทุนจะสนับสนุนสามารถ มี 4 ประเภท คือ
1. กิจกรรมการจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน เปาหมาย 5 กลุม
หลัก ไดแก กลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการและกลุมผูประกอบ
อาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง
2. กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณแกหนวยบริการสาธารณสุขที่อยูในชุมชน
ทองถิ่น เชน สถานีอนามัย
3. กิจกรรมสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทองถิ่น
4. กิจกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพกรรมการและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

การเขียนแผนงาน/โครงการ
อาจใชวิธีการหาคําตอบจากคําถาม ดังนี้
1. ทําอะไร? หมายถึง ชื่อแผนงาน/โครงการ
2. ทําแลวชุมชนไดอะไร? หมายถึง วัตถุประสงค
3. ทําอยางไรบาง? หมายถึง วิธีดําเนินการ/เปาหมาย
4.ใชทรัพยากรอะไรบาง? งบเทาไร? จากไหน? หมายถึง
งบประมาณ/แหลงงบประมาณ
5. ทําที่ไหน? หมายถึง สถานที่ปฏิบัติการ
6. ทําเมื่อไหร? หมายถึง ระยะเวลาดําเนินโครงการ
7. การติดตามความกาวหนา มีความสําเร็จอยางไรบาง ? หมายถึง
การติดตาม/ประเมินผล
8. ใครบางชวยทํา? หมายถึง ทีมทําแผน/โครงการ
9. ใครเปนผูรับผิดชอบ? หมายถึง คณะกรรมการแผน
เมื่อมีการจัดทําแผนงาน/โครงการแลว จะตองนําเสนอตอ
คณะกรรมการกองทุน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมตอไป

