
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลชุมแสงสงคราม 

 

ไตรมาส เดือน กิจกรรมการด าเนินงาน/สิ่งที่กองทุนฯ ต้องด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 

ตุลาคม 2565 1. จัดท าแผนสุขภาพชุมชน ประจ าปี 2566 - งานเลขานุการกองทุนฯ 
- รพ.สต. ทั้ง 3 แห่ง 

2. เสนอแผนสุขภาพชุมชน ประจ าปี 2566 - งานเลขานุการกองทุนฯ 
 

3. จัดท ารายงานสถานะการเงินกองทุนฯ ไตรมาส 4/2565 
  

4. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2565 
 

5. คัดเลือกคณะกรรมการกองทุน (ชุดใหม่) ที่มาจากผู้แทน
ชุมชน จ านวน 5 คน 
 

6. จัดส่งแผนการดูแลรายบุคคลส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
(Care Plan) ประจ าปี 2566 งบ LTC 

- รพ.สต. ทั้ง 3 แห่ง 

7. คัดเลือกคณะกรรมการกองทุน (ชุดใหม่) ที่มาจากผู้แทน  
อสม. จ านวน 2 คน 
 

8. จัดส่งแผนการดูแลรายบุคคลส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
Care Plan และ Care Plan  (3 c) ส าหรับบุคคลที่มีภาวะ
ปัญหากลั่นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ งบโครงการผ้าอ้อม 

พฤศจิกายน 2565 1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 
   - พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการด าเนินการประจ าปี 2565 
   - พิจารณาเห็นชอบรายงานการเงินไตรมาส 4/2565 
   - พิจารณาอนุมัติแผนสุขภาพชุมชน ประจ าปี 2566 

- คณะกรรมการกองทุนฯ 

2. ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1/2566 
    - พิจารณาเห็นชอบแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
    - พิจารณาอนุมัติโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงประจ าปี 2566 

- คณะอนุกรรมการ LTC 

ธันวาคม 2565 1. บันทึกข้อมูลโครงการ LTC ลงในโปรแกรมกองทุนฯ  - งานเลขานุการกองทุนฯ 
 
 

2. เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
ตามแผน LTC 
3. คัดเลือกคณะกรรมการกองทุน (ชุดใหม่) ที่มาจากผู้แทน   
ส.อบต. จ านวน 2 คน 
4. บันทึกข้อมูลรับเงิน/จ่ายเงิน/จัดท ารายงานทางบัญชี ลงใน
โปรแกรมกองทุนฯ 

 
 
 



 
ไตรมาส เดือน กิจกรรมการด าเนินงาน/สิ่งที่กองทุนฯ ต้องด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 

มกราคม 2566 1. ประชุมคัดเลือกกรรมการ (ชุดใหม่) ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

- งานเลขานุการกองทุนฯ 
 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ 
3. จัดส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2566 - รพ.สต. ทั้ง 3 แห่ง 

- อบต.ชุมแสงสงคราม 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4. บันทึกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2566 ลงใน
โปรแกรมกองทุนฯ 

- งานเลขานุการกองทุนฯ 
 

5. เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2566  
กุมภาพันธ์ 2566 1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566 

   - พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการประจ าปี 2566 
   - พิจารณาเห็นชอบรายงานการเงินไตรมาส 1/2566 

- คณะกรรมการกองทุนฯ 

2. แจ้งผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 
2566 กับหน่วยขอรับงบประมาณ 

- งานเลขานุการกองทุนฯ 
 

3. จัดท าข้อตกลง ประจ าปี 2566 - งานเลขานุการกองทุนฯ 
- หน่วยรับงบประมาณ 

4. เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

- งานเลขานุการกองทุนฯ 
 

มีนาคม 2566 1. บันทึกข้อมูลรับเงิน/จ่ายเงิน/จัดท ารายงานทางบัญชี ลงใน
โปรแกรมกองทุนฯ 

- งานเลขานุการกองทุนฯ 
 

ไตรมาส 3 
เมษายน – 

มิถุนายน 2566 

1. ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ประจ าปี 2566 - งานเลขานุการกองทุนฯ 
- คณะกรรมการกองทุนฯ 2. ปรับแผนการเงินประจ าปี 2566 (ถ้ามี) 

3. จัดส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2566 เพ่ิมเติม 
(ถ้ามี) 
4. พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการประจ าปี 2566 เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 
5. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2566 
(กรณีปรับแผน/เสนอโครงการ ประจ าปี 2566 เพ่ิมเติม) 
 
6. บันทึกข้อมูลรับเงิน/จ่ายเงิน/จัดท ารายงานทางบัญชี ลงใน
โปรแกรมกองทุนฯ 

 
 
 
 
 



 
ไตรมาส เดือน กิจกรรมการด าเนินงาน/สิ่งที่กองทุนฯ ต้องด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 4 

กรกฎาคม 2566 1. ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ประจ าปี 2566 - งานเลขานุการกองทุนฯ 
 

สิงหาคม 2566 1. หน่วยรับงบประมาณส่งคืนงบประมาณโครงการที่เหลือจ่าย - รพ.สต. ทั้ง 3 แห่ง 
- อบต.ชุมแสงสงคราม 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการด าเนินแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2566 
3. บันทึกข้อมูลรายงานผลโครงการ (กปท.10) ลงในโปรแกรม
กองทุนฯ 

- งานเลขานุการกองทุนฯ 
 

กันยายน 2566 1. จัดท าแผนการเงินประจ าปี 2567 - งานเลขานุการกองทุนฯ 
 2. เสนอแผนการเงินประจ าปี 2567 

3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจ าปี 2567 
4. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2566 
   - พิจารณาเห็นชอบรายงานการเงินไตรมาส 3/2566 
   - พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ 2566 

- คณะกรรมการกองทุนฯ 

5. บันทึกข้อมูลรับเงิน/จ่ายเงิน/จัดท ารายงานทางบัญชี ลงใน
โปรแกรมกองทุนฯ 

- งานเลขานุการกองทุนฯ 
 

 


