แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้ องถิน่ หรื อพืน้ ที่
องค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านกาศ อาเภอสู งเม่ น จังหวัดแพร่ ปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ประเภทที่ 4 สนับสนุนการบริหารหรื อการพัฒนากองทุน
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม
1. ขั้นตอนวางแผนงาน

4.1 ประชุมคณะกรรมการ 1. เพื่อพิจารณา

คณะกรรมการ

อบต.บ้านกาศ 1. คณะกรรมการ

กองทุน/ที่ปรึ กษา/

บริ หารกองทุน

คณะอนุกรรมการ

อนุมตั ิแผนงาน

อนุ กรรมการ/คณะทางาน หรื อโครงการ หรื อ ระบบหลัก

- ร่ วมกันประชุมวางแผน กาหนด

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตาบล
บ้านกาศ

ร่ างวาระในการประชุม จานวน

จานวน 19 คน ๆ ละ 300 บาท

กิจกรรม ให้เป็ นไป ประกันสุ ขภาพ

ส่ วนเกี่ยวข้องมี

คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ

จานวน 4 ครั้ง เป็ นเงิน 22,800 บาท

ตามวัตถุประสงค์

ระดับท้องถิ่น

ความรู้ในการบริ หาร และคณะทางาน

- ค่าอาหารว่าง ในการประชุม

ของกองทุน

หรื อพื้นที่

จัดการกองทุน

คณะกรรมการ 4 มื้อๆละ 25 บาท

2. เพื่อพิจารณาออก อบต.บ้านกาศ

สปสช.

งบประมาณ

จานวน 19 คน เป็ นเงิน 1,900 บาท

ระเบียบที่จาเป็ นเพื่อ

2. คณะกรรมการ

2. ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ

ประสิ ทธิ ภาพใน

คณะอนุกรรมการ - ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ

กองทุน Ltc

การบริ หารกองทุน

เจ้าหน้าที่และผูม้ ี

เพื่อกาหนดนัดหมาย

- ค่าตอบแทนอนุ กรรมการ Ltc

3. เพื่อควบคุมและ

ส่ วนเกี่ยวข้องมี

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการ

จานวน 11 คน ๆ ละ 200 บาท

กากับดูแลการรับเงิน

ความรู้ เรื่ องการ

ดาเนิ นงาน

จานวน 4 ครั้ง เป็ นเงิน 8,800 บาท

การจ่ายเงิน การเก็บ

ดาเนิ นงานดูแล

- จัดเตรี ยมค่าใช้จ่ายในการประชุม

- ค่าอาหารว่าง ในการประชุม

รักษาเงินและการจัด

ระยะยาวด้าน

เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ อนุ กรรมการ

อนุ กรรมการ 4 มื้อๆละ 25 บาท

ทาบัญชีเงินหรื อ

สาธารณสุ ขสาหรับ คณะทางาน ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม

จานวน 11 คน เป็ นเงิน 1,100 บาท

ทรัพย์สินในกองทุน

ผูส้ ู งอายุที่มีภาวะ

อาหารกลางวัน

3. ค่าเลี้ยงรับรองคณะประเมินผล

หลักประกันสุ ขภาพ

พึ่งพิง (LTC)

- จัดเตรี ยมสถานที่ในการประชุม

การดาเนิ นงานกองทุนและผูเ้ ข้า

ให้เป็ นไปตามหลัก

3. คณะกรรมการมี 3. ดาเนิ นการจัดประชุมตามแผนงาน

ร่ วมรับการประเมินจานวน 25 คน

เกณฑ์ที่คณะกรรม

ความรู้เรื่ องการ

- อาหารว่างพร้อมเครื่ องดื่ม 1 มื้อๆ

การหลักประกัน

ดาเนิ นงานบริ หาร - จัดประชุมคณะกรรมการ และ

และวาระที่กาหนด

รับผิดชอบ

ม.ค.-ก.ย. 62 1. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ กองทุนฯ

เจ้าหน้าที่และผูม้ ี

- กาหนดวันประชุมตลอดปี

หน่วยงานที่

ละ 25 บาท จานวน 25 คน

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

สุ ขภาพแห่ งชาติ

ศูนย์พฒั นาและ

กาหนด

ฟื้ นฟูคุณภาพชีวิต - จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน

- อาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท

4. เพื่อกากับดูแลให้

จานวน 25 คน เป็ นเงิน 1,750 บาท

หน่วยงาน หรื อกลุ่ม

ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ Ltc อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี
4. กองทุน สปสช. - สรุ ปผลการประชุมและมติ

หรื อองค์กรผูท้ ี่ได้รับ

มีการดาเนิ นงาน

อนุมตั ิงบประมาณ

อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คณะทางาน

ให้เป็ นไปตามแผน
งาน โครงการที่
คณะกรรมการ
กองทุนอนุ มตั ิ และ
ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการหลัก
หลักประกันสุ ขภาพ
กาหนด
5. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบการ
จัดทาสรุ ปผลการ
ดาเนิ นงาน รายงาน
การรับจ่ายและเงิน
คงเหลือของกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพ
6. เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิแผนงาน หรื อ
กิจกรรม ของกองทุน

ที่ปรึ กษา อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี

ระยะเวลา

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/

เป็ นเงิน 625 บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

Ltc ตาบลบ้านกาศ
รวม
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ แผนงานโครงการ/กิจกรรม สามารถแก้ไขปรับปรุ งได้ตามความเหมาะสม

36,975

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

