
 

แนวทางการด าเนนิงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านกลาง ปี 2561 (ตาราง 5 แถว) 

 กลุ่ม/องค์/หนว่ยงาน กจิกรรม กลุ่มเปา้หมาย วันที ่  

ข้อ 1ดา้น

ท่ี 1 

-หนว่ยบริการ 

  (รพ.,รพสต.) 

-กองสาธารณสุข 

-สาธารณสุขอ าเภอ 

1.การสร้างเสริมสุขภาพ 

2.การป้องกันโรค 

3.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

4.การรักษาพยาบาล

ปฐมภูมเิชงิรุก 

1.แมแ่ละเด็ก 

2.ผู้สูงอาย ุ

3.ผู้พกิาร 

4.ผู้ประกอบอาชีพที่มีความ

เสี่ยง 

5.ผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 

1-30 ส.ค.60 

ส านักงานเลขานุการกองทุนฯ ด าเนนิการประชาสัมพันธ์และสรา้งความเขา้ใจ          

ในกลุ่มต่างๆ (ใช้แนวทางการประชุมกลุ่มย่อย) และเร่งรัดการด าเนินงาน

โครงการ  ปี 2560 

1 ส.ค. 60 ถงึ 

30 ก.ย. 60 

เปิดรับโครงการและแผนงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหลังจากท่ีได้

ประชุมกลุ่ ม /ชี้ แจงไปแล้ว เพื่ อรวบรวมและจัดท า รูปเล่มเสนอต่อ

คณะอนุกรรมการฝ่ายคัดกรองโครงการ 

ข้อ 2

ด้านท่ี 2 

-องคก์รประชาชน 

-หนว่ยงานอื่น 

(โรงเรียน,

สถาบันการศึกษา,วัด) 

1 .กิจกรรมสร้างเสริม

สุขภาพ 

2.การป้องกันโรค 

1.สมาชิกกลุ่ม/ประชาชน

ในพืน้ท่ี 
1-31 ต.ค. 60 

คณะอนุกรรมการฝ่ายคัดกรองโครงการมีการประชุมเพื่อให้ความเห็น

ส านักงานเลขานุการฯรวบรวมความเห็นและจัดท ารูปเล่มเพื่อเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณา 

ข้อ 3

ด้านท่ี 3 

-ศูนยเ์ด็กเล็ก 

-ศูนยพ์ัฒนาและฟื้นฟู

คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอาย ุ

1.การสร้างเสริมสุขภาพ 

2.การป้องกันโรค 

3.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

4.การรักษาพยาบาล

ปฐมภูมเิชงิรุก 

1.เด็กเล็ก 

2.ผู้สูงอาย ุ

3.ผู้พกิาร 

ร้อยละ 15 

ของ

งบประมาณ

ประจ าปีนั้น 
1-30 

พ.ย. 60 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯจัดการประชุมเพื่อพิจารณาแผนงานโครงการ       

ปี 2560  พร้อมท้ังอนุมัติแผนการจ่ายเงินตามโครงการต่างๆ 

ข้อ 4 

ด้านท่ี 4 
ส านักงานเลขานุการฯ 

เป็นค่าใช้จา่ยในส่วนของการบริหารจัดการ 

ร้อยละ 15 ของงบประมาณประจ าปีนัน้ 

1-30 

ธ.ค. 60 

ส านักงานเลขานุการฯจัดท าเอกสารและแจ้งผู้ขอรับ

การสนับสนุนให้รับทราบมติการอนุมัติเพื่อยืนยันการ

ขอรับการสนับสนุนหรือถอดถอนโครงการกรณีเห็น

วา่ไมส่ามารถด าเนนิโครงการได้ 

ส านักงานเลขานุการ

จะ เ ป็ นหน่ วยงาน

ประสาน/ทวงถาม/

ตดิตามการด าเนนิ 

งานตา่งๆ 
ข้อ 5 

ด้าน 5 

งบฉุกเฉิน 

กรณเีกิดโรคระบาด 
เป็นค่าใช้จา่ยกรณีเกิดภัยพิบัตหิรือเกิดโรคระบาด 

1 ธ.ค. 60- 28 

กพ. 61 

เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/แผนงานต่างๆท่ี

ได้รับอนุมัต ิตามระยะเวลาที่จะด าเนนิโครงการ 

หมายเหตุ  ทั้งนีท้าง สปสช. จะมีการโอนเงินงบประมาณสบทบให้แก่กองทุนประมาณเดือน ธันวาคม ของทุกปี 



 
 

ปฏิทินการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที ่ รายละเอียด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปี 2560 ปี 2561 

สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เม.ย พค. มิย. กค. สค. กย. 

1 ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนนิงานในปีงบประมาณ 2561               

2 กองทุนรับโครงการ ด้านท่ี 1,2,3 และประชาคมหมูบ้่าน เพื่อเสนอส านักงานเลขานุการกองทุนฯ               

3 ส านักงานเลขานุการสรุปโครงการเพื่อเสนอตอ่คณะอนุกรรมการฝ่ายคัดกรองโครงการ               

4 สรุปความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ               

5 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพประชุมเพื่อพิจารณาโครงการปี 

งบประมาณ 2561 (ครัง้ท่ี 1/2561) 
 

 
            

6 แจ้งผลการอนุมัติโครงการ และ ท าบันทึกข้อตกลงส าหรับโครงการท่ีผ่านการอนุมัติ               

7 ส านักงานเลขานุการกองทุนเบิกจ่ายเงินเพื่อด าเนนิโครงการ (ด้านท่ี 1-5)               

8 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ครัง้ท่ี 2/2561)               

9 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลโครงท่ีได้รับเงินสนับสนุนการด าเนนิโครงการ (ด้านท่ี 1-3)               

10 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ครัง้ท่ี 3/2561)               

11 ผู้ขอรับเงินโครงการ ส่งเอกสารการใชจ้่ายเงิน และการด าเนนิงานท่ีแล้วเสร็จแก่กองทุนฯ               

12 กองทุนรับการประเมินจากส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 1 เชยีงใหม่               

13 ส านักงานเลขานกุารกองทุนหลกัประกันสุขภาพฯจัดประชุมคณะอนุกรรมการตดิตามโครงการ               

14 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ครัง้ท่ี 4/2561)               



จัดท าโดย ส านกังานเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่

 
 

แนวทางการด าเนนิงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านกลาง ป ี2561 (Flowchart) 

 

 

 

ส านักงานเลขานุการแจ้งแนวทางการด าเนินงานปี 2561 

ด้านที่ 1  

ข้อที่ 1  

ด้านที่ 2  

ข้อที่ 2  

ด้านที่ 3 

ข้อที่ 3 

 

ด้านที่ 4 

ข้อที่ 4 

 

ด้านที่ 5 

ข้อที่ 5 

 

เสนอแผนงานการขอรับเงนิสนับสนุน 

มายังส านักงานเลขานุการกองทุนฯ 

(ตามแบบฟอร์มของกองทุนก าหนด) 

คณะอนุกรรมการฝ่ายคัดกรอง

โครงการพิจารณาให้ความเห็น 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯพิจารณา

แผนงานและอนุมัติงบประมาณปี 2558 

ด าเนินโครงการ/จัดกิจกรรม 

ตามที่ได้รับการอนุมัติ 

สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน 

ส านักงานเลขานุการรวบรวมจัดท ารูปเล่ม 

ส านักงานเลขานุการรวบรวมจัดท ารูปเล่ม 

แจ้งทุกครั้งที่มี 

การจัดกจิกรรม 

คณะกรรมการ 

ฝ่ายติดตามและประเมินผล 

ส านักงานเลขานุการสรุปแผนการอนุมัต ิ

และแจ้งผู้ขอรบัเงินสนบัสนุนเพื่อเบิกจ่ายโครงการ 


