
สถานการณ์กองทุนสุขภาพต าบล เขต 12 สงขลา

• มีเงินสะสมคงค้างจ านวนมาก(493ล้าน
บาท)/กองทุนไม่กล้าใช้เงิน(กลัว สตง.)

• เพ่ิมการใช้เงินมาท าโครงการผ่านกลไกเพ่ือ
➢ โครงการปัจจัยเสีย่งต่อสุขภาพ อาหารโภชนาการ และ

การเคลื่อนไหวทางกาย
• สร้างความเข้าใจแก่ สตง.และช่องทางสื่อสาร

• กองทุนไม่มีแผนสุขภาพ/แผนไม่
สอดคล้องสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่

• โครงการที่ไม่มีคุณภาพ

• ระบบบริหารจัดการกองทุนขาด
บุคลากร ทรัพยากร องค์ความรู้

• สปสช.เขต 12 สร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกพี่เลี้ยง
• กรรมการภาคประชาชน

• พัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุน

• พัฒนาระบบโปรแกรมท าแผนงาน โครงการและระบบ
ติดตามประเมินผลแบบ Online



พัฒนาการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่และ LTC
2559

เกิดกองทนุสขุภาพ

ต าบลน าร่อง

2549 25522545

เกิด พรบ.หลกัประกนั

สขุภาพแห่งชาติ

เกิด สปสช. provider

ระหว่างผูใ้หบ้ริการและ

ผูร้ับบริการ

2557 2561

เกิดกองทนุสขุภาพ

เต็มพ้ืนที่

• กองทนุสขุภาพต าบล

บริหารงานและ

ด าเนนิการโดย อปท.

• เกิดการตรวจสอบ

ของหนว่ยงาน

เกิดกองทนุ LTC ใชค้ าว่าระบบ

หลกัประกนัสขุภาพ

ระดบัพ้ืนที่ แทน กองทนุ

รวม LTC

เพ่ิมงบบริหาร 20%

กรณีท ากองทนุ LTC

ใชค้ าว่าบคุคล แทนกลุ่ม

คนต่างๆ

ปลดเงือ่นไข/เพ่ิมเงือ่นไข

ของหนว่ยงานรับทนุ

เพ่ิมคลงั อปท.มาเป็น

ผช.เลขานกุาร

ขอ้ 23เงือ่นไขไม่จัดสรร

เงนิกองทนุเหลือเกิน 2

เท่ารายรับ



ประเภท
การรับทุน

หน่วยงานรับทุน ขอบเขต เงื่อนไข

10(1) คลินิกแพทย์ ทันตแพทย์(สถานบริการ) เอกชน
รพช./รพ.สต./สาธารณสุขอ าเภอ
อปท.(มีกอง/ส่วนสาธารณสุข/ศูนย์บริการ สธ.

สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู และ
รักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก

ครุภัณฑ์ไม่จ ากัด

10(2) กลุ่มชาวบ้าน(5คน ไม่จดทะเบียน)/ชมรม/มูลนิธิ 
/หน่วยงานอื่น(ไม่ต้องมี สนง.ในพื้นที่)

กระบวนการ หรือ กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค

วัสดุที่มีลักษณะครุภัณฑ์ไม่
เกิน 10,000 บาท/โครงการ

10(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ/คนพิการ /กองสวัสดิฯ

สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู และ
รักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก

ครุภัณฑ์ไม่จ ากัด

10(4) อปท.แต่งต้ัง จนท.มาบริหารงานทั่วไป
(สนง.เลขานุการกองทุน)

บริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
กองทุนต าบล= 15% ของรายรับปีนั้น(7วรรคหนึ่ง)
กองทุนต าบล และ LTC=20%รายรับปีนั้น(7วรรคหนึ่ง)
ไม่ได้รับจัดสรรเงิน ตามข้อ 23 ตั้งเท่ากับปีที่ผ่านมา

เขียนโครงการบริหาร 1 
โครงการ

เบิกทุกครั้งที่มีประชุม
ไม่ท า e-GP

10(5) หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรที่พร้อมเช่น อสม. ทีม 
ssrt

แก้ปัญหาสาธารณสุข ภัยพิบัติ เบ้ืองต้น
โอนก่อนเกิดภัยพิบัติ หรือเบิกอย่างรวดเร็ว
ตอนเกิดปัญหา โดยนายกฯลงนาม

กัน 5-10%
ไม่ต้องประกาศ
ครุภัณฑ์ไม่จ ากัด



ผลการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในประเด็นกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
และ การบริการดูแลระยะยาว

ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

น าเสนอ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ มาตรา 18 (13)
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต 

ประจ าปี 2562
น าเสนอโดย 

สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างาน



ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการ ปี 2562
รับฟังออนไลน์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 7 จังหวัดใต้ล่าง ระหว่างวันที่ 1 – 20 มิถุนายน 2562  ข้อมูลตอบกลับจ านวน 65 ชุด

แผนภูมิแสดงจ านวนผู้ให้ข้อคิดเห็นจ าแนกรายจังหวัด แผนภูมิแสดงจ านวนผู้ให้ข้อคิดเห็นจ าแนกรายประเภทของอปท.



จ านวนและประเภทข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการ
ตามประเด็นข้อบังคับ

ประเด็นตามข้อบังคับ จ านวน (ข้อ)

5. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพ้ืนที่ 
และ การบริการดูแลระยะยาวฯ (LTC)

24

รวม 24

ประเภทข้อเสนอ
ข้อเสนอใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างด าเนินการ

5 3 16

“รวบรวมและสรุปประเด็นที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
ให้เป็นเรื่องเดียวกัน 
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ได้เคยรับฟังความคิดเห็นไปหลายปี
ที่แล้ว และน าไปสู่การปรับระเบียบ”
ข้อเสนอส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องการบริหารจัดการและ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจระเบียบใหม่



ประเด็นตามข้อบังคับ/ข้อเสนอ ข้อมูลสนับสนุน

1. สปสช. จัดท าคู่มือการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่
ชัดเจน โดยรวบรวมระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศต่างๆ ที่ใช้
ส าหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ให้เป็นเล่มเดียวเพื่อเป็นคู่มือการด าเนินงานใน
ภาพรวม

1) เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจในประกาศฯปี 2561 เท่าท่ีควร ท าให้
การบริหารจัดการกองทุนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาโครงการ กรรมการบางท่าน
ให้ความส าคัญกับรายละเอียดและตัวอักษรแทนสาระ
การด าเนินงาน

2) ยังมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนในการตีความของ
ประกาศและระเบียบ และอ านาจหน้าที่ตามบทบาท
ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง ซ่ึงส่งผลต่อความ
มั่นใจในการอนุมัติโครงการ การเบิกจ่ายเงิน และเรียก
หาหลักฐานประกอบการด าเนินงาน

ข้อเสนอใหม่ จ านวน 5 ข้อ



ประเด็นตามข้อบังคับ/ข้อเสนอ ข้อมูลสนับสนุน
2. ให้มีการแต่งตั้งทีมติดตามประเมินผลเชิงรุกที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากพ้ืนที่ เพ่ือ
ช่วยแนะน าเพ่ิมความมั่นใจต่อผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
3. ให้ สปสช.สนับสนุนงบส าหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ไปยัง 
รพ.สต.โดยตรง เนื่องจากอปท. สามารถสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการต่างๆ ตาม
ข้อบัญญัติได้

4. ขยายระเบียบให้ LTC สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทุกสิทธิ

5. โอนงานด้าน LTC แก่ รพ.สต.โดยตรง เพราะแม้ว่า อปท.จะมีภารกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
แต่การท างานก็ไม่ครอบคลุมในระบบสุขภาพภาพรวม รวมท้ังไม่มีความรู้เรื่อง Care plan 
รวมท้ังไม่สามารถดูแล Care manager ได้

ข้อเสนอใหม่ จ านวน 5 ข้อ



ประเด็นตามข้อบังคับ/ข้อเสนอ ข้อมูลสนับสนุน

1. ให้ อปท.สามารถใช้งบบริหารของกองทุนในการจ้างเจ้าหน้าที่ให้
ด าเนินงานได้อย่างเพียงพอ ทั้งด้านกองทุนต าบลและ LTC

ผู้รับผิดชอบงานกองทุนมีไม่เพียงพอที่จะด าเนินงาน
ได้ อย่ า งมี คุณภาพ รวมทั้ งก ารเปลี่ ยนแปลง
คนท างาน ส่งผลให้งานกองทุนขาดความต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม สปสช.เขต12 ได้มีการด าเนินการ
ติดตามข้อมูลผ่านระบบ  รายงานผลงานของแต่ละ
กองทุน โดยมีพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการ
ปรับปรุงและแนะน าแนวทางในการด าเนินงาน 

2. ควรให้มีข้อระเบียบการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ของ อปท. ที่ชัดเจน เพ่ือความม่ันใจของคนรับผิดชอบงาน

3. ท้องถิ่นควรบูรณาการทุกกองทุนไว้เป็นกองทุนเดียว ไม่ควรแยก
ย่อยกองทุน เพราะระบบการท างานซ้ าซ้อน เพ่ิมภาระงานให้ท้องถิ่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 ข้อ



ประเด็นตามข้อบังคับ/ข้อเสนอ ข้อมูลสนับสนุน
1. สปสช.ท าความเข้าใจประกาศฯ ปี 2561 แก่เจ้าหน้าที่
ส่วนกลางที่เป็นคลังท้องถิ่นที่มักยึดระเบียบการเงินของ อปท.มา
ใช้กับระเบียบกองทุนฯ ซึ่งอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่
2. สปสช.ร่วมกับ อปท. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ  
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประกาศฯ ปี 2561

เพราะความเข้าใจและความตระหนักของคณะกรรมการ
กองทุนย่อมส่งต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ

3. สปสช.จัดอบรมเรื่องประกาศฯ ปี 61 แก่เลขานุการกองทุน
และผู้ ช่วยเลขานุการกองทุนโดยละเ อียด เ พ่ือเบิกจ่าย
งบประมาณได้ถูกต้องและสะดวกขึ้น

1) การเบิกจ่าย ตามข้อที่ 10(4) อาจขัดกับระเบียบของ
ท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนการประชุม
2) การเบิกจ่ายต้องเข้าระบบ EGP หรือไม่
3) งบบริหารจัดการกองทุนยังไม่ชัดเจน ในระเบียบให้ใช้
ระเบียบท้องถิ่นแต่ในการด าเนินงานการเบิกจ่ายยังมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนในบางส่วน

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 16 ข้อ 



ประเด็นตามข้อบังคับ/ข้อเสนอ ข้อมูลสนับสนุน
4. จัดให้มีการติดตามการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ยั่งยืน 
5. การแต่งตั้งทีมติดตามประเมินผลเชิงรุกที่มีคุณภาพที่ได้รับการ
ยอมรับจากพื้นที่ เพื่อช่วยแนะน าเพิ่มความมั่นใจต่อผู้ปฏิบัติงานใน
การด าเนินงานกองทุนต าบล

6. จัดอบรมเก่ียวกับการใช้ระบบ LTC อย่างสม่ าเสมอ 

7.ให้ สปสช.ท าความเข้าใจเรื่อง LTC แก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้เข้าใจประโยชน์ที่จะได้รับจากการท างาน LTC เนื่องจาก
ผู้เกี่ยวข้องไม่ยอมรับท างานนี้

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 16 ข้อ 



ประเด็นตามข้อบังคับ/ข้อเสนอ ข้อมูลสนับสนุน
8. ออกแบบวิธีเข้าระบบ LTC การคีย์ข้อมูล การรายงานผล ให้
ง่ายเช่นเดียวกันระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่

การเข้าระบบยาก แบบฟอร์มไม่เรียบร้อยสวยงาม

9.การด าเนินงานของกองทุน LTC ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ
แก่เจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่าย ทั้ง อปท. รพสต. รวมทั้งมีข้อระเบียบ
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของ อปท. ที่ชัดเจน 
เพื่อความมั่นใจของคนรับผิดชอบงาน

10. จัดชี้แจงระเบียบข้อ 10(4) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เพ่ือให้
คนท างานมีความม่ันใจในการเบิกจ่าย

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 16 ข้อ 



ประเด็นตามข้อบังคับ/ข้อเสนอ ข้อมูลสนับสนุน
11. ควรอบรมคณะอนุกรรมการและคณะท างานให้มีความรู้ความ
เข้าใจระบบ LTCมากขึ้น ความไม่เข้าใจของคณะอนุกรรมการส่งผล
ต่อการด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ
12. ก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อด าเนินการในกรณีเงินเหลือจ่าย
เนื่องจากมีผู้สูงอายุเสียชีวิต

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 16 ข้อ 



ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
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