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ประวัตกิองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น
เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๒ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สป.สช) ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระทอง เพื่อบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตในระดับท้องถิ่น โดยมีนายสุดที เภาพาน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และนายอ านวย ทนสระน้อย 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง เป็นเลขานุการกองทุน มีคณะกรรมการท้ังสิ้น ๑๖  คน  โดยได้รับ
เงินเงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก สป.สช.ในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 37.50 
บาทต่อหัวประชากร (ประชากร 3,605 คน) จ านวน 135,187.50  บาท และเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่
ได้รับจาก อบต.สระทอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก สป.สช. จ านวน 
20,000.00 บาท  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสาธารณสุข โดยเน้นเรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต 

2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและผู้ป่วยโรค
เรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นท่ี สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู
สมรรถภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่น โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคล
ในท้องถิ่น 

แหล่งที่มาของเงินทุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 

 ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้
1. เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก สป.สช.ในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

37.50 บาทต่อหัวประชากร (ปี 2551 ประชากร 3,605 คน เป็นเงิน 135,187.50  บาท) 
2. เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจาก อบต.สระทอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินค่าบริการ

สาธารณสุขที่ได้รับจาก สป.สช. (20,000.00 บาท) 
3. เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน 
4. รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินท่ีได้รับมาในกิจการของระบบหลักประกันสุขภาพ 
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คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 

 ประกอบด้วยคณะกรรมการมาโดยต าแหน่ง และการคัดเลือก โดยวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ดังนี้ 
1. นายสุดที เภาพาน    นายก อบต.สระทอง    ประธานกรรมการ 
2. นายพงษ์เทพ พิมพ์วันนา ส.อบต.    กรรมการ (ตัวแทน สอ.บต.) 
3. นางสงกา ทีภูงา  ส.อบต.    กรรมการ (ตัวแทน สอ.บต.) 
4. นายบรรเทิง เฉียงกลาง นวก.สาธารณสุข 7  กรรมการ (ตัวแทนสถานบริการ) 
5. นางทองสา พิมพ์วันนา ประธาน อสม.หมู่ท่ี 4  กรรมการ (ตัวแทน อสม.) 
6. นางสะอิ้ง สีสาวแห  อสม.หมู่ท่ี 8   กรรมการ (ตัวแทน อสม.) 
7. นายชัยศรี เพียรชนะ  ผญบ.หมู่ท่ี 1   กรรมการ (ตัวแทน หมู่ท่ี 1) 
8. นางวัณเพ็ญ แสงศรี  ประธาน อสม.หมู่ท่ี 2  กรรมการ (ตัวแทน หมู่ท่ี 2) 
9. นางดอกอ้อ ประสารศรี ประธาน อสม.หมู่ท่ี 3  กรรมการ (ตัวแทน หมู่ท่ี 3) 
10. นายจีระศักดิ์ ศรีนาม ก านันต าบลสระทอง  กรรมการ (ตัวแทน หมู่ท่ี 4) 
11. นายสุดใจ พลเรือง  ผญบ.หมู่ท่ี 5   กรรมการ (ตัวแทน หมู่ท่ี 5) 
12. นายค าผาย บุตรโคตร ประธาน อสม.หมู่ท่ี 6  กรรมการ (ตัวแทน หมู่ท่ี 6) 
13. นางพร แสงงาม  ประธาน อสม.หมู่ท่ี 7  กรรมการ (ตัวแทน หมู่ท่ี 7) 
14. นางค าสี ค าผาเคน  ประธาน อสม.หมู่ท่ี 8  กรรมการ (ตัวแทน หมู่ท่ี 8) 
15. นางวิมล สันงูเหลือม  ประธาน อสม.หมู่ท่ี 9  กรรมการ (ตัวแทน หมู่ท่ี 9) 
16. นายอ านวย ทนสระน้อย ปลัด อบต.สระทอง  กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารฯ 

1. จัดท าข้อมูลและแผนด าเนินการที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข และกลุ่มเป้าหมาย 
2. ด าเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้านและ

หน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธภาพ 
3. บริหารจัดการกองทุนฯให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและจัดท าสรุปผลการด าเนินงานหรืองบดุล 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอ สป.สช. และ อบต. ภายฝนเดือนธันวาคมของทุกปี 
4. รับผิดชอบการเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดท าบัญชีเงินหรือ

ทรัพย์สินในกองทุนฯ 
5. จัดตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อด าเนินงานตามความจ าเป็น 

แนวทางการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ 

1. คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพมีการประชุม 
1.1 ควรมีการประชุมเป็นประจ า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
1.2 ควรมีระเบียบวาระในการประชุม 
1.3 การประชุมต้องมีกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และใช้ฉันทามติมากกว่าเสียงข้างมาก 
1.4 ต้องมีการรายงานบัญชีรับ-จ่าย และสถานการณ์การเงินให้ที่ประชุมทราบ 
1.5 มีการจัดท าบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขาฯและประธานลงนาม 
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2. การพิจารณางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
(ก) การจัดบริการสุขภาพตามสิทธิประโยชน์  โดยต้องมีบันทึกข้อตกลงอย่างชัดเจนระหว่าง

กองทุนกับหน่วยบริการว่าบริการชุดสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง กลุ่มเป้าหมายใด จ านวนเท่าใด และ
งบประมาณเท่าใด ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

- หญิงมีครรภ์ 
- เด็กเล็ก (แรกเกิด – ต่ ากว่า 6 ปี) 
- เด็กโต (อายุ 6 – 25 ปี) 
- ผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) 
- ผู้พิการและทุพลภาพ 

(ข) การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่ายบริการสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ 
(ค) การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค หรือกิจกรรมในเชิงฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่ง

เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเอง 
(ง) การบริหารกองทุน ได้แก่ การบริหารจัดการกองทุนและอื่นๆ การพัฒนาศักยภาพยุคลากร 

การพัฒนาก าลังคนในระบบหลักประกันสุขภาพและอื่นๆ 
3. แนวทางการบริหารงบประมาณกองทุนฯ 

การพิจารณางบประมาณของกิจกรรมกองทุนฯในแต่ละปีควรกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงิน
ขวัญถุง (ไม่ใช่เสียทั้งหมด) และควรจัดสรรงบประมาณให้มีความสมดุลระหว่างการสนับสนุนกิจกรรมทั้ง 4 
ลักษณะ  โดยไม่ควรโน้มเอียงไปในประเภทใดประเภทหนึ่งจนเกินไป  ในขฯะเดียวกันสามารถก าหนด
น้ าหนักหรือสัดส่วนงบประมาณในแต่ละประเภทได้ตามจุดเน้น หรือเป้าหมายของคณะกรรมการบริหารฯใน
แต่ละปี  การพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค ควรจัดท าเป็นแผนงานโครงการท่ี
ชัดเจนและมีความเหมาะสมกับช่วงเวลา ฤดูกาล และสภาพของพื้นท่ีนั้นๆ  เช่น 

3.1 กิจกรรมประเภท (ก) , (ข) ควรด าเนินการปีละครั้ง เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ 
3.2 กิจกรรมประเภท (ค) ควรด าเนินการเป็นช่วงๆ เช่นพิจารณาทุก 1 – 3 เดือน เพื่อให้

ประชาชนสามารถเสนอโครงการได้อย่างมีระบบระเบียบ 
3.3 กิจกรรมประเภท (ง) สามารถขออนุมัติได้ตามความจ าเป็น 

4. ขั้นตอนการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ 
กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯต้องท าบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐาน  เพื่อใช้

ประกอบการเบิกจ่ายและติดตามผลการด าเนินงาน โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ  ดังนี้ 

(ก) การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ 
ควรมีบันทึกข้อตกลงอย่างชัดเจนว่ากองทุนฯได้ตกลงความร่วมมือกับหน่วยบริการ

สาธารณสุขในการจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ส าหรับกลุ่มเป้าหมายใด จ านวนเท่าใด และ
งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้นเท่าไร  โดยหน่วยบริการฯต้องรายงานสรุปผลการจัดบริการให้กรรมการทราบ 

(ข) การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข 
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ควรมีบันทึกที่เป็นทางการระหว่างกองทุนฯ(ผู้ให้การสนับสนุน)กับหน่วยบริการ(ผู้รับการ
สนับสนุน)  เพื่อเป็นหลักฐานว่าสนับสนุนกิจกรรมอะไร และอย่างไร โดยประกอบกับหลักฐานการรับ - 
จ่ายเงินตามระเบียบ 

(ค) การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
ต้องมีบันทึกข้อตกลงอย่างชัดเจนว่ากองทุนฯ(ผู้ให้การสนับสนุน) กับองค์กรชุมชน(ผู้รับการ

สนับสนุน) ว่าสนับสนุนเร่ืองอะไร จ านวนเท่าไร มีเงื่อนไขอย่างไร และผู้รับการสนับสนุนจะต้องจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น 

(ง) การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ และอื่นๆ 
กิจกรรมนี้เป็นเรื่องภายในของกองทุนฯ ควรมีการบันทึกค่าใช้จ่ายประจ า  ในส่วนของการ

พัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุน การพัฒนาก าลังคน และอื่นๆ ควรมีแผนงานโครงการท่ีชัดเจนในการ
สนับสนุนกิจกรรม และมีการบันทึกมติการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารฯเป็นลายลักษณ์
อักษร 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาและสนับสนุนกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.  การจัดบริการ
สุขภาพตามชุด
สิทธิประโยชน ์

ข.  การสนับสนุน
งบประมาณหน่วย
บริการสาธารณสุข 

ค.  กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพโดยประชาชน
และชุมชนท้องถิ่น 

ง.  การบริหารจัดการกองทุน/
พัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพ และอื่นๆ 

คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ

พิจารณา 

ผลการพิจารณา 

อนุมัติโดยใช้งบ
จากกองทุนฯ 

เห็นชอบโดยใช้งบ
จากแหล่งอื่น 

ไม่อนุมตั ิ

   

น าเข้าสู่กระบวนการ
งบประมาณของแหล่ง

ทุนนั้นๆ 

ท าบันทึกข้อตกลง 

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อด าเนินการ 

รายงานผลต่อกองทุนฯ 

น าไปแก้ไข/ปรับปรุง/
ยกเลิก 


