
กองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่

โดย เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ
หัวหนางานเครือขายกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับพืน้ที่

กลุมภารกิจสนับสนุนเครือขายระบบบรกิาร (C3) สปสช.เขต 12 สงขลา

E-mail: twoseadj@gmail.com, somchai.l@nhso.go.th

โทร.098-279-7712,086-6940954





ขอ หนวยงาน   

ที่รับโครงการ

กรอบกิจกรรม กลุมเปาหมาย

ของโครงการ

รายละเอียดเพ่ิมเติม

7(1) หนวยบริการ/สถานบริการ/

หนวยงานสธ.

สงสริม / ปองกัน / 

ฟนฟู /รักษาฯเชิงรุก

5 กลุมหลัก เด็กและสตรีตั้งครรภ กลุมวัยทํางาน 

คนชรา กลุมสูงอายุ

7(2) กลุมหรือองคกรประชาชน/

หนวยงานอื่น

สงเสริม / ปองกัน สมาชิกกลุมหรือ

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ซื้อวัสดุทีม่ีลกัษณะเปนครุภัณฑไดไม

เกิน 5,000 บาท/โครงการ / อยู

ภายใตการดูแลของผูรับผิดชอบ

โครงการ

7(3) ศูนยเด็กเล็ก / ศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิต  หรือศูนยช่ือ

อื่นท่ีมีภาระกิจตามนิยาม

ประกาศ (เขาขายกลุมฯหรือ

หนวยงานอื่นดวย)

สงสริม / ปองกัน / 

ฟนฟู/รักษาฯเชิงรุก

เด็กในศูนยเด็ก /    

ผูพิการ  ผูสูงอายุ  

ผูดอยโอกาส

รอยละ 15 ของรายรับในปนั้น

กี่โครงการกไ็ด

***ไมอยูในขอบังคับเกี่ยวกับมลูคา

ของวัสดุที่มลีักษณะครุภัณฑ หรือ 

ครุภัณฑ***

มักไมถึงตามสัดสวนทีก่ําหนดไว

7(4) คณะกรรมการบริหาร

กองทุน

บริหารจัดการกองทุน คณะกรรมการ

บริหาร

รอยละ 15 ของรายรับปนั้นกี่โครงการ

ก็ได / สะสมขามปไมได / กรณีซื้อ

ครุภัณฑ ไมเกิน 20,000 บาท/

รายการ  อยูในความดูแลของ อปท.

7(5) ตามศักยภาพ ตามการวิเคราะหภัย

พิบัติหรือเรงดวน

ตามกลุมทีไ่ดรับ

ผลกระทบ

จัดทําแผนของกองทุนไวตามสภาพ

ปญหา / ตองเปนการชวยเหลือ

ดานสธ.มิใชแกอะไรก็ได



สถานการณกองทุนสุขภาพตําบล เขต 12 ป 2558

ขอมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2559 จากhttp://obt.nhso.go.th

เขต
จํานวน

กองทุนฯ

เงินคงเหลือ

สะสมยกมา

ณ 30 ก.ย.58

เงินโอน สปสช.

ป 59

เงินสมทบ อปท.

ป 59

รวมเงิน

ป 59 

ยกมา+โอน+สมทบ

เงินคงเหลือ

(ธกส.)

ณ 29 ก.พ.59

12      617 331.81               217.37                 15.84       565.02            522.53 

 รวม   7,755 3,509.97 2,517.69             468.13 6,495.80 5,859.42

yr.2557 yr 2558 yr 2559 แยก รายจงัหวดั ทั้งหมด ยงัไม่สมทบ ร้อยละ

9 แห่ง 2 แห่ง 338 แห่ง  (แห่ง) (แห่ง)  

เกดิปัญหา อปท. หนองบัว จ.ตรัง  ตรัง 99 41 41

หลายแห่งยงัเข้าไป ใส่ นํา้ผุด จ.สตูล  นราธิวาส 88 42 48

ข้อมูลในโปรแกรมเก่า   พทัลุง 73 43 59

พบว่าทุกแห่งสมทบ    ยะลา 63 41 65

แต่ไปลงในโปรแกรม    ปัตตานี 113 71 63

เก่า    สงขลา 140 78 56

    สตูล 41 22 54

617 338 55



คณะทํางานพัฒนากองทุนตําบล เขต 12



SWOT
1.มีพ้ืนท่ีนํารองตนแบบการจัดการสุขภาพชุมชน เชน 

นาทอน ชะแล ทาขาม และอ.กันตัง จ.ตรัง

2.พ้ืนท่ีหมูบานเขารวมโครงการชุมชนเขมแข็ง 7 จังหวัด

ภาคใตตอนลาง (สสส.) สํานัก 6  สามารถนําเอาแนวคิด

การทํางานสุขภาวะชุมชนมาปรับประยุกตใชในการบูรณา

การรวมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนท่ีได

1.การบริหารจัดการกองทุนข้ึนกับตัวบุคคลมากเกินไป

2.คณะกรรมการกองทุนขาดความเขาใจบทบาทและระเบียบ

3.ปญหา 2 เรื่อง 1) ใชไมเปนตามระเบียบ 2) ใชไมเปน ขาด

ความสามารถจัดทําชุดโครงการ พ้ืนท่ี 3 จังหวัดภาคใตตอนลาง

4.จํานวนกองทุนฯทีมีตัวแทนศูนยประสานงานภาคปชช. หรอื

ศูนยรับเรื่องรองเรียน ปชช.ปนคณะกรรมการกองทุนฯยังนอย

5.ศักยภาพกรรมการในสวนของแกนนําภาคประชาชน

6.ระเบียบการใชเงินท่ีไมอํานวยความสะดวก เชน รพ.สต.

1.Mapping สถานการณปญหา นวตกรรม พ้ืนท่ีตนแบบ 

ตัวบุคคลหรือ เครือขาย งบประมาณ

2.หลายองคกรและหลายเคร่ืองมือทํางานดานสุขภาวะ

ชุมชน เชน DHML –สํานักงานสาธารณสุข CHIA,

ธรรมนูญสุขภาพ-สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ (สช.) ตําบลจัดการสุขภาพ-สํานักงานวิชาการ

อนามัย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนท่ี –การดูแล

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพึง(LTC)-สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ เปนตน ดังน้ัน

1.ปจจัยวัฒนธรรมการเมืองทองถิ่นสงผลตอการทํางาน

2. ระเบียบทางการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับพ้ืนท่ี สงผลใหการบริหารงานและเงิน ยุงยาก

3.การยกเลิก สปสช.สาขาจังหวัด ซึ่งมีสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเปนตัวจักรสําคัญ สงผลใหการกํากับ

ติดตาม และเชื่อมประสานงานระหวางกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับพ้ืนท่ี กับ สปสช.

จุดแข็ง จุดออน

โอกาส คุกคาม



การจัดการ

ด้วยความรู้

การรวมพลงั
ทางสังคม

รัฐและ
การเมือง

นโยบายสาธารณะ

ยุทธศาสตร์  แผนโครงการ

สุขภาวะ

กาย

จิต สังคม

ปัญญา สาธารณะ

ชุมชน

ครอบครัว

ปัจเจกบุคคล

ชุมชนเป็นสุข

• ทาํกบัคน กลุ่มคน

• ปรับสภาพแวดล้อม

• สร้างกลไก กระบวนการในชุมชน

กองทุนสุขภาพ

ปรับกระบวนทศัน์ใหม่ คอื เครืองมือจัดการระบบสุขภาพชุมชน



สปสช.ต้องทาํอะไร กบักองทุนตาํบล

พฒันาศักยภาพ

พฒันากลไกตดิตามประเมนิผล

งานวชิาการ

ส่ือสารสาธารณะ

ธรรมนูญสุขภาพ 59 แห่ง

พฒันาวเิคราะห์ข้อมูลและ

เขียนโครงการ 4 รุ่น

ทบทวนและจัดทาํแผนสุขภาพ

ระบบตดิตาม Online ผ่านเวบ็ไซต์

ทมีเสริมพลงัอาํนาจกองทุนตําบล

พฒันารูปแบบใหม่ ด้านจัดการกองทุน

กอ
งทุ

น
สุข

ภา
พ

ตํา
บ

ล

เวทมีหกรรมกองทุน



ขยายพืน้ทีต่ําบลจดัทาํนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ

ผ่านเคร่ืองมอืธรรมนูญสุขภาพ (59) แห่ง



กลไกทํางานระดับเขต 12 สงขลา
คณะกรรมการพัฒนากองทุนสุขภาพระดับพ้ืนที่ เขต 12

คณะทํางานวิชาการและ

การประเมินผล
คณะทํางานพัฒนาศักยภาพ

คณะทํางานพัฒนาระบบรายงาน

และเอกสารทางการเงนิ

คณะทํางานสื่อสารสาธารณะ

1.พัฒนาชุดทําความรู model 

ใหม กองทุนสุขภาพระดับพ้ืนท่ี

2.วิจัยดานการประเมินผลและ

คุณภาพกองทุนสุขภาพระดับ

พ้ืนท่ีการพัฒนารุปแบบใหมของ

กองทุนสุขภาพระดับพ้ืนท่ี

3.ขอเสนอปรับปรุงระเบียบการ

บริหารกองทุนสุขภาพระดับ

พ้ืนท่ีผาน Public Hearing 

เขต 12

1.ประชมุแบบเสริมพลังอาํนาจกองทุน

สุขภาพ เรือ่ง การพัฒนาโครงการดาน

สุขภาวะผานงบประมาณกองทุนสุขภาพ

ตําบล 1500 แหง จํานวน 4 รุน

2.ผลักดันกระบวนการธรรมนูญสุขภาพ

 แผนแมบทสุขภาพ 50 แหง

1.จัดทําชุดเอกสารและรูปแบบรายงาน

การเงินกองทุนที่ถูกตอง

2.ลงพ้ืนที่แนะนาํและติดตามการจัดทํา

ธุรกรรมและรายงานการเงินราย จังหวัด

ละ 1 ครัง้

1.นําเสนอกิจกรรมท่ีนาสนใจของ

กองทุนสุขภาพระดับพ้ืนท่ีผาน

1.1 ชวง สปสช.วิทยุ มอ. FM.88.00 

MHz.(วันพุธ สป.2 เดือน)

1.2 ตลาดนัดผูบริโภค วิทยุ มอ.

FM.88.00 MHz.

1.3 เว็บไซต 

localfund.happynetwork.org

1.4 Fanpage:facebook.com/

กองทุนสุขภาพระดับพ้ืนท่ีเขต 12

1.5 วารสาร สปสช.เขต 12 สงขลา

2.มหกรรมกองทุนสุขภาพระดับพ้ืนท่ี 

เขต 12 ประจําป 2559



แผนผงัการทํางานกองทุนสขุภาพตําบล เขต 12 สงขลา

กลไกจัดการสุขภาพ

ระดับอําเภอหรือตําบล

LTC 90 พ้ืนท่ี

เวทีมหกรรมกองทุนสุขภาพตําบล
(แลกเปลี่ยน/เติมพลัง/พัฒนาขอเสนอ)

คณะทํางานพัฒนาโครงการ

คณะทํางานรายงานการเงิน

5 กลุมเปาหมาย

เด็กและสตรีมคีรรภ –วัยเรียน-วัยรุน-วัยทํางาน-ผูสูงอายุ

DHML

กองทุนสุขภาพตําบล

ตําบลจัดการ

สุขภาพ

ยกระดับกองทองถ่ิน

สงเสริม/ปองกันสุขภาพ

กิจกรรมตามบริบท/

สถานการณสุขภาพ

คณะทํางานกองทนุ

สุขภาพตําบลระดับเขต

กิจกรรมตามบริบท/

สถานการณสุขภาพ

หนนุเสริมกิจกรรม

คณะทํางานวิชาการ

แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยง

ยกระดับคุณภาพ



ตัวช้ีวัดดานกองทนุสุขภาพตําบล

เปาหมาย ตัวชี้วัด

1.ประสิทธิภาพประสิทธิผล 1.1 กองทุนสุขภาพตําบลแตละแหงเงินถูกใชเพ่ิมขึ้นรอยละ 80 ของ

งบประมาณเม่ือเทียบกับปที่ผานมา

1.2 กองทุนสุขภาพตําบลสนับสนุนโครงการสุขภาพประเภทที่ 2 

เพ่ิมเปนรอยละ 70 

1.3 กองทุนสุขภาพตําบลมีระบบขอมูลดานสุขภาพประกอบการ

ตัดสินใจรอยละ 50 

2.บริหารจัดการโปรงใส 2.1 เกิดกลไกทํางานดานกองทุนสุขภาพตําบล ปกด.

1) คณะทํางานดานกองทุนสุขภาพตําบลระดับเขต

2) คณะทํางานงานพัฒนาโครงการ

3) คณะทํางานดานรายงานทางการเงิน

2.2 กองทุนสุขภาพตําบลสามารถจัดทําเอกสารทางเงินถูกตองตาม

ระเบียบรอยละ 90

3.ความย่ังยืน 3.1สัดสวนรายไดเงินกองทุนที่ไดรับสนุนจากแหลงอื่น



Timeline การพัฒนากองทนุสุขภาพตําบล เขต  12

เม.ย. พ.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ส.ค. ก.ย.

 พัฒนาศักยภาพการจัดทําขอมูลดานสุขภาพกระบวนการCHIA 50 แหง

 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางจัดทําโครงการผานกองทุนฯ จํานวน 150 แหง 4 รุน

การพัฒนากลไกทีมพ่ีเลี้ยงพัฒนาและติดตามโครงการ/ทีมรายงานทางการเงิน

ลงพ้ืนที่ใหคําแนะนําพ่ีเลี้ยงพัฒนาโครงการ/ทีมรายงานทางการเงิน 1 ครั้ง/จ.

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกองทุนสุขภาพตําบล/workshop การประเมินโครงการ

ยั่งยืน
บริหารจัดการ

แบบมืออาชีพ

ประสิทธิภาพ/

ประสิทธิผล
เปาหมาย



พฒันาระบบฐานข้อมูลกลางทางส่ือสารผ่านเวบ็ไซต์

www.localfund.happynetwork.org



ช่องทางส่ือสารผ่านเวบ็ไซต์

www.facebook.com/กองทุนสุขภาพระดบัพื้นท่ีเขต 12
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