
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพืน้ที ่

เขต 12 สงขลา

ภ.ก.สมชาย ละอองพนัธ์ุ
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กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพืน้ที่

    พรบ.หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ.2545

     มาตรา 47  เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลใน

พืน้ที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความ

เหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นระบบให้

คณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วน

ท้ อ ง ถิ่ น   กํ า ห น ด ห ลัก เ ก ณ ฑ์ เ พื่ อ ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น                  

ผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิน่หรือพืน้ที ่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน



ภาพรวมเงนิ UC ปี 60

PPIPOP Central re-im.

PP_nation

PP_A

(4บ./ปชก.)

PP_Basic
(360บ.)

PP_community

45 บ./ปชก.
กองทุนฟ้ืนฟู

16บ./ปชก.

อบจ.

สมทบ 100%

อปท.

สมทบ 30-60%

กองทุนย่อย

LTC



สถานการณ์เงนิคงเหลอื ปี 60
• เขต 12 สงขลา มีกองทุนสุขภาพตาํบล จาํนวน 617 แห่ง 

• เงนิเหลอืสะสม 435 ล้านบาท (ทัว่ประเทศ 4,313 ล้านบาท)( 
obt.nhso.go.th)

• ปี 60 ได้รับจดัสรรเพิม่จากเงนิโอนของ สปสช.(45บาท/หัว ปชก.) อกี 218 
ล้านบาท ได้รับสมทบจาก อปท. 110 ล้านบาท 

• สุทธิเงนิในกองทุนฯเขต 12  ประมาณ 770 ล้านบาท

โจทย์สําคญั  1.ทุกกองทุนสุขภาพตาํบลมีแผนการใช้เงนิของตนเอง

                    2.ทุกหน่วยงานต้องเข้ามาใช้เงนิจากกองทุน เช่น   

  โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. กลุ่มและองค์กรชุมชน กลุ่มประชาชน

 เป้าหมาย: แผนการใช้เงนิดาํเนินโครงการให้เงนิคงเหลอืไม่เกนิ 10% 

(ไม่เกนิ 80 ล้านบาท)



เงนิกองทุนสุขภาพตาํบลคงเหลอื ปี 2560 



รายช่ือกองทุนสุขภาพตาํบลทีเ่งนิคงเหลอืมาก



รายช่ือกองทุนสุขภาพตาํบลทีเ่งนิคงเหลอืมาก



รายช่ือกองทุนสุขภาพตาํบลทีเ่งนิคงเหลอืมาก



รายช่ือกองทุนสุขภาพตาํบลทีเ่งนิคงเหลอืมาก



รายช่ือกองทุนสุขภาพตาํบลทีเ่งนิคงเหลอืมาก



รายช่ือกองทุนสุขภาพตาํบลทีเ่งนิคงเหลอืมาก



กองทุนสุขภาพตาํบล - องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

กองทุนสุขภาพตําบล
กองทุน

LTC

7(1)  หน่วยบริการ สถานบริการ

หน่วยงานสาธารณสุข 

7(2)  ชมรม/กลุ่มองคก์รภาค ปชช./

หน่วยงานอ่ืน (ครุภณัฑ<์ 5,000 บาท)

7(3) ศูนยดู์แลเดก็เลก็ 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุและ

คนพิการ(> 15%ของงบประมาณปีนั้น)

7(4)  งบบริหารจดัการ (< 15%ของ

งบประมาณปีนั้น)

7(5)  งบภยัพิบติัและโรคระบาด        

(< 5%-10 %ของงบประมาณปีนั้น)

สปสช.45 บ./

หัว ปชก.

ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

และคนพกิาร

ท้องถิน่สมทบ 

30-60%

หน่วยบริการ

CM/40 คน CG/10 คน

โครงการ อบรม CM-CG

ครุภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพประจําศูนย์ฯ

ทาํระบบข้อมูลผู้สูงอายุ-คนพกิาร

กจิกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิต-พบปะสังสรรค์

ค่าบริการ1 แสนบาท/ปี ค่าบริการLTC

NHSO กองทุน

ฟ้ืนฟู

กจิกรรมเสริมด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ลงให้บริการตาม CPสนับสนุนงบประมาณ

ประกาศ ฉ.2

กองทุนชุมชน

-แพมเพสิ

-สัจจะออมทรัพย์



กรอบแนวทางการดาํเนินงานพฒันากองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

ในระดบัท้องถิน่หรือพืน้ทีเ่ขต 11และเขต 12  ปี งบประมาณ 2560



เวที ลปรร.

พืน้ที่นโยบายฯ

1.บริหารจดัการแบบมี

ส่วนร่วม

• ผู้ประสานงานตาํบล 

• .ถอดบทเรียนต้นแบบ.

2.สร้างและพฒันานวัตกรรม

• ดูแลผู้สูงอายุ / LTC

• ตาํบลจัดการสุขภาพ

3.นโยบายสาธารณะ

• ธรรมนูญสุขภาพ

• ประเมนิผลกระทบต่อ

สุขภาพ  (Chia)

อปท./

ตําบล

เวทพีฒันาโครงการเชิงรุก
(เดก็-ผู้สูงอายุ-ผู้พกิาร)

กองทุน

สุขภาพ

ตดิตามหนุน
เสริม
ประเมินผล
ถอดบทเรียน

เวที CHIA
เวท ีลปรร./จัดการ

ความรู้

จังหวดั

KM

 ระดบัเขต 

เวทีสร้างสุข

ภาคใต้

ทมี

จังหวดั

/พีเ่ลีย้ง

5 กลุ่มวยั: เดก็เลก็ วยัเรียน วยัรุ่น วยัทาํงาน ผู้สูงอายุ 

คท.

เขต 

คท.

ชาติ

ผลประเมนิ

ชุดบทเรียน 7 พท.

เวทีหลกัประกนั

สุขภาพระดบัชาติ

 กระตุ้นและหนุนเสริม กองทุนค้างท่อ

โครงการคุณภาพและขอ้เสนอ

การขบัเคลือ่นกองทุนท้องถิน่ ภายใต้ความร่วมมือ ตระกลู ส เขต 11และเขต 12 .

สปสช.
สจรส.

มอ.
สสส. สธ. สช.อปท.

มูลนิธิ

ชุมชน



เป้าหมาย กองทุนสุขภาพตาํบล ปี 2560

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ

• บริหารเงนิคงเหลอืเงนิไม่เกนิ 10% (ไม่เกนิ 80 ลบ.จาก 770 ลบ.)

• เกดิทมีพีเ่ลีย้ง(Coaching) จังหวดัละ 70 คน

• เกดิระบบตดิตามกองทุนสุขภาพตาํบล Online 

(www.localfund.happynetwork.org)

นวตักรรมที่เอือ้ต่อ

การสร้างเสริม

สุขภาพ

• เกดิวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค รักษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพของกองทุนสุขภาพตําบล

นโยบายสาธารณะ

ด้านสุขภาพ

• กองทุนสุขภาพตาํบลจัดทํานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพผ่านเคร่ืองมือ

ธรรมนูญสุขภาพ 45 แห่ง



บทบาทพีเ่ลีย้ง

 ทาํงานร่วมกบักรรมการกองทุนฯ

1.จดัทาํแผนงานกองทุน 3-5 ปี 

2.พฒันา ปรับปรุง คุณภาพโครงการกองทุนฯให้การสนับสนุน

3.ตดิตาม ประเมินผลโดยใช้โปรแกรมผ่านเวบ็ไซต์

งบประมาณ

1.ใช้งบบริหารกองทุน ข้อ7(4) ในการทาํแผนและพฒันาโครงการกองทุนฯละ 

5,000 บาท (ค่าวทิยากร  600 บาท/ชม.ค่าเดนิทางภายในจังหวดั

2.การติดตาม ประเมินผล ใช้งบโครงการแต่ละโครงการ เช่น งบวทิยากร



ทกัษะของพีเ่ลีย้ง

1.ความเขา้ใจระเบียบบริหารกองทุน ฯ ปี 2557 

2. การวนิิจฉยัขอ้หารือเก่ียวกบักองทุนฯ



ทกัษะพีเ่ลีย้ง(ต่อ)

• แนวคดิด้านสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาพป้องกนัโรค

• การจดัทาํแผนงานกองทุน 

• การทาํโครงการในประเดน็สําคญั(ปัจจยักาํหนดสุขภาพ :SDH)

• การประสานงาน-ให้คาํปรึกษาของพีเ่ลีย้ง



mappingและวางกรอบการดาํเนินงาน 

เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั การดาํเนินงานท่ีสาํคญั

พฒันาเป็นแผนงานกองทุนระดบั เขต

ประเดน็ร่วม:โรคเร้ือรัง โรคติดต่อ ยาเสพติด 

อาหาร ขยะและส่ิงแวดลอ้ม เดก็ คนพิการ

ผูสู้งอายแุละครอบครัว

ออกแบบ และพฒันาระบบขอ้มูล 

online เพ่ือหนุนเสริม ติดตาม และ

ประเมินผล

พฒันาศกัยภาพกรรมการกองทุนฯ

• การจดัทาํแผนการดาํเนินงานของกองทุน

• การพฒันาโครงการตามประเดน็
พ่ีเล้ียงลงพ้ืนท่ีหนุนเสริมเร่ือง การทาํ

แผนงานและการพฒันา พิจารณา

โครงการ

พ่ีเล้ียงลงพ้ืนท่ีหนุนเสริมการดาํเนิน

โครงการและการลงขอ้มูลติดตาม

ประเมินผลโครงการ

พฒันาและพิจารณาโครงการแต่ละกองทุนฯ

การดาํเนินโครงการและการลงระบบขอ้มูล

ติดตาม ประเมินผล

การสรุปงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ทบทวนการ

ดาํเนินงาน

พฒันาศกัยภาพกลไกพี่เล้ียง

• การพฒันาโครงการตามกรอบ

• หนุนเสริม ติดตาม ประเมินผล



เป้าหมาย 1:แก้ปัญหาประเดน็สุขภาพ:เดก็และเยาวชน (ภาวะโภชนาการ พฒันาการเดก็ โรงเรียนพ่อแม่)

2.พฒันาศักยภาพครูพีเ่ลีย้งประจําศูนย์

3.กองทุนสุขภาพตําบลสนับสนุนโครงการศูนย์เดก็เลก็ > 15 %

                 4.พฒันาระบบข้อมูล –พฒันาโครงการ-ติดตามและประเมนิผล

วางกรอบการดําเนินงาน
เป้าประสงค์: ตัวช้ีวดั-กระบวนการ

ประเดน็:เดก็เยาวชน

Workshop จดัการศูนยเ์ดก็เลก็

 -รพ.สต. ครูพี่เล้ียง 100 แห่ง 

(3โซน)

พฒันาแผนงานโครงการ
พฒันาศักยภาพ ครูพีเ่ลีย้ง

 -Thai School launch

-การประเมนิภาวะโภชนาการ

-การประเมนิพฒันาการเดก็

พีเ่ลีย้ง-กรรมการกองทุน

ลงพืน้ทีพ่ฒันาโครงการ

(ตามประเดน็/พืน้ที)่

ปฏิบัติการในพืน้ทีพ่ีเ่ลีย้ง

ลงตดิตามในพืน้ที่

เวทสีรุป-ทบทวนผลการ

ดาํเนินงาน

กองทุนสุขภาพตําบลให้การ

สนับสนุนงบประมาณ



แนวทางแก้ไข กองทุนสุขภาพตาํบลค้างท่อจาํนวนมาก

เป้าหมาย

สปสช.เขต-สธ.- สจรส.มอ.- อปท.

(กองทุนสุขภาพตําบลคงเหลอื 25 แห่ง)

ผลผลติ:แผนสุขภาพตําบล ระยะเวลา  3 ปี 

ประเดน็ร่วม
- ผู้สูงอายุ

- โรคเร้ือรัง(เบาหวาน ความดนั)

- ตาต้อกระจก

- อุบัตเิหตุ

- ขยะ

-อาหาร-โภชนาการ

-บุหร่ี ยาเสพตดิ

โครงการแก้ปัญหาสุขภาพระดบัพืน้ที่

กองทุนสุขภาพระดบัพืน้ที่

ระยะเวลา 3 ปี

Workshop (28-11-59) สจรส.มอ.

แผนสุขภาพกองทุนตําบลระดบัเขต

ระยะเวลา 3 ปี

ทมีพีเ่ลีย้งตดิตาม

กองทุนสุขภาพระดบัพืน้ที่



กองทุนสุขภาพตาํบลต้องทาํตวัอย่างไร ปี 60
• ตั้งเป้าหมายกองทุนสุขภาพตาํบลเงินคงเหลือไม่เกิน 10 % 

• คาดการณ์เงินกองทุนตาํบล ปี 60 วา่จะมีเท่าไหร่ เพ่ือวางแผนคร่าวๆ 

• ทาํแผนการใชเ้งินกองทุนแยกประเภท 

7(1)  หน่วยบริการ (รพ. และรพ.สต.) กอง สธ.และส่ิงแวดลอ้ม และสาธารณสุขอาํเภอ

 7(2) กลุ่ม ชมรม/องคก์รประชาชน  หน่วยงานอ่ืน (กองการศึกษา โรงเรียน วดั) 

7(3) ศนูยเ์ดก็เลก็/ศนูยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุและคนพิการ ตั้งไว ้สัก 30% ของ 

       งบประมาณท่ีเหลือทั้งหมด

7(4) งบบริหารจดัการ 15% ของงบประมาณปีนั้น (ประชุมคณะกรรมการมากกวา่ 4 คร้ัง 

โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ กนังบประมาณเพ่ืออบรม จดัซ้ือครุภณัฑก์องทุน)

7(5) งบภยัพิบติั/โรคระบาด 5-10 %ของบประมาณปีนั้น

กองทุนสุขภาพตําบล หากไม่รู้จะทาํอะไร สามารถใช้ตวัอย่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพ 



แนวทางทาํงานกองทุนสุขภาพตาํบล ปี 60

อปท.ป้อนข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์กองทุนสุขภาพตําบลภาคใต้
www.localfund.happynetwork.org (ประชากรกลางปี 1 ก.ค.59  เงินสมทบ และเงนิคงเหลอื)

10-30 พ.ย.59

พฒันาศักยภาพพีเ่ลีย้งกองทุน(Coaching) 80 คน สจรส.มอ. 29-30 พ.ย.59

ปรับปรุงและออกแบบเวบ็ไซต์กองทุนสุขภาพตําบลภาคใต้ 3 ต.ค.-10 พ.ย.59

ประชุมกองทุนสุขภาพตําบล-พีเ่ลีย้งกองทุน (Coaching) รายจังหวดั

ลงข้อมูลแผนงานและโครงการ ปี 60 

ผ่านเวบ็ไซต์ www.localfund.happynetwork.org 

7-15 ธ.ค.59

สปสช.จัดสรรเงนิงบประมาณเข้ากองทุนตําบลที่มลีงข้อมูลครบถ้วน

 

16ธ.ค.59 - ม.ค.60

พีเ่ลีย้ง ลงเยีย่มกองทุนตําบลและปรับแผนกองทุนตําบล จํานวน 1-2 คร้ัง

 

ม.ค.60- ม.ิย.60

กจิกรรม ระยะเวลา

Workshop แผนสุขภาพระดบัเขต กองทุนสุขภาพตําบลเงินเหลอืมากกว่า 2 ลบ. 28 พ.ย.59
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เป้าหมาย :บริหารใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง (ค่าตอบแทนกรรมการ

หรือ อนุกรรมการ คณะทาํงาน ค่าอาหารวา่ง กลางวนั ค่าเอกสาร)

 ค่าครุภณัฑ ์20,000 บาท/รายการ

 ค่าวสัดุสาํนกังาน (กระดาษ ปากกา หมึกพมิพ)์

 ค่าประชุมเชิงปฏิบติัการทาํแผนงาน/โครงการกองทุน

 ค่าตอบแทนวิทยากรพี่เล้ียงกองทุนลงติดตามกองทุน 2-3 คร้ัง 5,000 บาท 

   ( 500-600 บาท/ชม.) ค่าพาหนะ 200 บาท  ไม่พอใหม่ Add ในโครงการปกติ

เป็นค่าวทิยากร          สปสช.จะมีหนังสือแจ้งไปยงักองทุนฯ

 การอบรมพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ี เช่น อบรม ประชุม

กองทุนต้องงบประมาน

ใส่ในแผนกองทุน



บทบาท สปสช.เขตต่อการสร้างกลไกพีเ่ลีย้ง

1. สปสช.ทาํหนังสือแต่งตั้งกลไกทมีพีเ่ลีย้งเพือ่การหนุนเสริมการบริหาร

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพท้องถ่ินมีภารกจิ 3 ด้าน ปกด.

                                          - การทาํแผน/ทบทวนแผนงานกองทุน

                                         - การพฒันาคุณภาพโครงการ

 - การตดิตาม ประเมินผล โครงการ

2. ประชุมทาํความเข้าใจและความร่วมมือกบั สตง.จังหวดั เพือ่การใช้งบประมาณ

อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภบิาล(ระบบติดตามและพีเ่ลีย้ง)

3.การทาํคู่มือโครงการ-ตัวอย่างโครงการทีด่ีใน 5 ประเด็นร่วม

4.งบประมาณเพือ่บริหารจัดการช่น ประชุมภายในจังหวดั (50,000-100,000 บ.)

5.เวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้กองทุนสุขภาพตําบล จังหวดัละ( 100,000 -150,000 บาท)
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