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1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ( - สรุปผลการดําเนินการในปที่ผาน

มา /สรุปและรายงานการเงินไตรมาส 4 ของปงบที่ผานมา /อนุมัติ

แผนการเงินประจําปงบประมาณ / - ทบทวนปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี /

 - ติดตามการบันทึกรายงานผานโปรแกรมระบบออนไลน)
2. ติดตามเงินสมทบจากอปท.โดยทําหนังสือขอรับเงินสมทบจากอปท. /โอน
เงินสมทบใหกองทุนสปสช. ไตรมาสท่ี 1

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

เดือน / ปหัวขอการดําเนินงาน

2. ติดตามเงินสมทบจากอปท.โดยทําหนังสือขอรับเงินสมทบจากอปท. /โอน
เงินสมทบใหกองทุนสปสช. ไตรมาสท่ี 1
3. อนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจําปงบประมาณ /สง
แผนการเงินประจําปใหสปสช.เขต 9

4. จัดทํารายงานบัญชีกองทุนในระบบออนไลนและบันทึกขอมูลในสมุด
บัญชีเงินสดรับ-จายและออกรายงานทางการเงินใหถูกตอง ครบถวน เปน
ปจจุบัน ปริ้นเก็บในแฟมทุกเดือน  ท่ีเวปไซต
http://obt.nhso.go.th/obt/home รหัสช่ือผูใช L1937 รหัสผาน
L1937

5. จัดทํารูปเลมแผนงาน/โครงการประจําปและแนบรายงานการประชุมท่ี
เห็นชอบแผน เพ่ือเสนอประธานกรรมการฯ ลงนาม  และสงแผนงาน/
โครงการประจําปให สปสช.เขต 9
6. แจงผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยสงหนังสือใหผูรับผิดชอบ

โครงการทราบ และแจงหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการท่ีไดรับอนุมัติ รับ

เงินสนับสนุนโครงการ และทราบข้ันตอนการเบิกจายเงินเพ่ือดําเนินตาม

โครงการท่ีผานการอนุมัติ

6. แจงผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยสงหนังสือใหผูรับผิดชอบ

โครงการทราบ และแจงหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการท่ีไดรับอนุมัติ รับ

เงินสนับสนุนโครงการ และทราบข้ันตอนการเบิกจายเงินเพ่ือดําเนินตาม

โครงการท่ีผานการอนุมัติ
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7. บันทึกแผนงานโครงการท่ีไดรับอนุมัติลงในโปรแกรมการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี (ระบบออนไลน)
 8. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ( - พิจารณาโครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนระหวางป /- ติดตามผลการดําเนินงานโครงการท่ีใหการสนับสนุน
 / - รายงานสถานะการเงินไตรมาสที่ 1 / - ทบทวนปญหาสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี / - ติดตามการบันทึกรายงานผานโปรแกรมระบบออนไลน) (ประชุม
เดือน ม.ค.)

  -  2  -

หัวขอการดําเนินงาน เดือน / ป

 8. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ( - พิจารณาโครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนระหวางป /- ติดตามผลการดําเนินงานโครงการท่ีใหการสนับสนุน
 / - รายงานสถานะการเงินไตรมาสที่ 1 / - ทบทวนปญหาสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี / - ติดตามการบันทึกรายงานผานโปรแกรมระบบออนไลน) (ประชุม
เดือน ม.ค.)

9. สงรายงานการเงินใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกไตรมาสและ
สงสรุปผลงานประจําป
10. ติดตามการโอนเงินสนับสนันของสปสช.ประจําปงบประมาณ
และดาวนโหลดหนังสือแจงการสนับสนุนเงินจากสปสช. ผานเวป
ไซตของสปสช. เปบไวในแฟม
11. รายงานการรับเงินสมทบตอคณะกรรมการกองทุน และ
บันทึกขอมูลในระบบออนไลน ในเมนู สมุดเงินสดรับ
12. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ( - ติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการท่ีใหการสนับสนุน / - รายงานสถานะการเงินไตรมาสที่

2 / - ทบทวนปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี / - ติดตามการบันทึก

รายงานผานโปรแกรมระบบออนไลน) (ประชุมเดือน เม.ย.)

12. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ( - ติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการท่ีใหการสนับสนุน / - รายงานสถานะการเงินไตรมาสที่

2 / - ทบทวนปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี / - ติดตามการบันทึก

รายงานผานโปรแกรมระบบออนไลน) (ประชุมเดือน เม.ย.)
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13. ดําเนินการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนในรูปคณะกรรมการ ป
ละ 2 ครั้ง ในระบบออนไลน  รายงานผลในระบบออนไลน และนําผลการ
ประเมินเสนอใหกรรมการรับทราบ และกําหนดแนวทางพัฒนากองทุน
อยางตอเน่ือง
14. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ( - พิจารณาโครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนระหวางป /- ติดตามผลการดําเนินงานโครงการท่ีใหการสนับสนุน
 / - รายงานสถานะการเงินไตรมาสที่ 3 / - ทบทวนปญหาสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี / - ติดตามการบันทึกรายงานผานโปรแกรมระบบออนไลน) (ประชุม
เดือน ก.ค.)
15. ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ  โดยมีหลักฐานการติดตาม

หัวขอการดําเนินงาน เดือน / ป
  -  3  -

15. ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ  โดยมีหลักฐานการติดตาม

16. รวบรวมผลการดําเนินงานและรายงานการใชจายเงินให
คณะกรรมการทราบ บันทึกขอมูลในระบบออนไลน
17. ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานกองทุนในหลายๆ ชองทาง
เชน วิทยุชุมชน  หอกระจายขาว จดหมายขาว ปายประชาสัมพันธ
18. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนฯ
19. ปรับปรุงจํานวนประชากรในโปรแกรม
http:korat.nhso.go.th ภายใน 30 กันยายน ของป

                                                                              ลงชื่อ.......สมบูรณ  แขดอน........ผูอนุมัติ
(นายสมบูรณ  แขดอน)

                                                                              ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ

                                                  กรรมการและผูชวยเลขานุการกองทุนฯ            กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

                                                    ลงชื่อ.......ภณิดา บุดดาวงค.......ผูจัดทํา        ลงชื่อ......สมมิตร ขันธการุญวงศ.....ผูตรวจสอบ
(นางภณิดา  บุดดาวงค) (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ)

                                                                              ลงชื่อ.......สมบูรณ  แขดอน........ผูอนุมัติ
(นายสมบูรณ  แขดอน)

                                                                              ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ


