
ภาพรวมและสรุปผลการขบัเคลอืน

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถนิหรอื

พนืท ีจงัหวดัสระบรุ ี





อสม.กองทุนฯ

แผนททีางเดินยุทธศาสตร์

งานสุขภาพภาคประชาชน สสจ.สระบุรี

พระ/ผูสู้งอายุ



• อบต.จาํนวน 89 แห่ง

• เทศบาล 29 แห่ง (เทศบาลเมือง 4 แห่ง)

รวม 108 แห่ง

 สานักงานหลักประกนัสุขภาพ

แห่งชาต ิเขต ๔ สาขาสระบุรี 

๖๕/๓ ถนนพชัิยรณรงค์สงคราม 

ตาํบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี 

จงัหวดัสระบุรี ๑๘๐๐๐ 

โทรศัพท์๐ – ๓๖๒๑- ๓๒๐๕ 

โทรสาร ๐ – ๓๖๒๑- ๓๒๖๓ 





ที อําเภอ เกรด A+ เกรด A เกรด B เกรด C บันทึกแล้ว จน.กองทุน ร้อยละ

1 เมืองสระบุรี 0 1 1 0 2 11 18.18

2 แก่งคอย 0 4 1 0 5 13 38.46

3 หนองแค 1 3 0 0 4 19 21.05

4 วหิารแดง 4 1 2 0 7 8 87.50

5 หนองแซง 0 3 2 0 5 6 83.33

6 บ้านหมอ 2 3 1 0 6 8 75.00

7 ดอนพดุ 0 0 0 0 0 2 0.00

8 หนองโดน 2 2 0 0 4 4 100.00

9 พระพุทธบาท 0 3 1 0 4 8 50.00

10 เสาไห้ 1 4 3 0 8 10 80.00

11 มวกเหล็ก 0 1 0 0 1 7 14.29

12 วงัม่วง 0 1 0 0 1 5 20.00

13 เฉลิมพระเกียรติ 1 1 0 0 2 7 28.57

รวม 11 27 11 0 49 108 45.37

ตารางแสดงการบันทึกการประเมินกองทุน จังหวดัสระบุรี ประเมินโดยเจ้าหน้าทีกองทุน(อปท.) ปี 2554 



ตาํบลต้นแบบหนึงอาํเภอหนึงกองทุน     ปี ๒๕๕๕

ที อาํเภอ ตําบล อปท.

1 เมืองสระบุรี หนองยาว อบต.

2 แก่งคอย ท่าคล้อ อบต.

3 หนองแค หนองนาก อบต.

4 วิหารแดง คลองเรือ อบต.

5 หนองแซง ม่วงหวาน อบต.

6 บ้านหมอ บางโขมด อบต.

7 ดอนพดุ ดงตะงาว อบต.

8 หนองโดน บ้านกลับ อบต.

9 พระพทุธบาท พกุร่าง เทศบาล

10 เสาไห้ ม่วงงาม อบต.

11 มวกเหล็ก ลําพญากลาง อบต.

12 วังม่วง คําพราน เทศบาล

13 เฉลิมพระเกียรติ พแุค อบต.

รวม
๑๓



กรอบการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพกองทุน

หลักประกันสุขภาพ(ระดับทองถิ่น) ป 2555

ลาํ

ดบั
จงัหวดั

อปท.

ทงัหม

ด

  งบอบรม

คณะกรรมการ         

3,000/กองทุน      

กองทุนละ 15 คน

ติดตามกองทุนฯ      

(1,000/กองทุน)        

1 ครงั/ปี

แลกเปลียนเรียนรู้

,สรปุบทเรียน,ค้นหา

นวตักรรมระดบั

อาํเภอ

(1,000/กองทุน)

รวมจงัหวดั    

5,000/กองทุน

1 สระบรีุ 108                  324,000           108,000               108,000         540,000 

2 ลพบุรี 125                  375,000           125,000               125,000         625,000 

3 สิงหบุรี 41                  123,000             41,000                 41,000         205,000 

4 อางทอง 64                  192,000             64,000                 64,000         320,000 

5 อยุธยา 157                  471,000           157,000               157,000         785,000 

6 ปทุมธานี 64                  192,000             64,000                 64,000         320,000 

7 นนทบุรี 45                  135,000             45,000                 45,000         225,000 

8 นครนายก 45 135,000             45,000                 45,000         225,000 

รวม 649                1,947,000           649,000               649,000      3,245,000 



ตารางการจดัสรรเงินสนับสนุนการติดตามนิเทศงานกองทุนระดบัตาํบลฯ ปี 2555 

จากจาํนวนเงินทงัสิน 137,400  บาท (หนึงแสนสามหมืนเจด็พนัสีร้อยบาทถ้วน)

อาํเภอ

การจดัสรรเบอืงต้น

ให้สสอ.ละ (บาท)

จาํนวนเงินจดัสรรตามกองทุน รวมเงิน            

ตามจาํนวน

กองทุนฯ

รวมเงินทีได้รบั

จดัสรรทงัหมดจาํนวน

กองทุนฯ

จดัสรรตามกองทุนฯ

กองทุนละ(บาท)

แก่งคอย 6,000 13 550 7,150 13,150

เฉลิมพระเกียรติ 6,000 7 550 3,850 9,850

ดอนพุด 6,000 2 550 1,100 7,100

บา้นหมอ 6,000 9 550 4,950 10,950

พระพุทธบาท 6,000 8 550 4,400 10,400

มวกเหลก็ 6,000 6 550 3,300 9,300

เมอืง 6,000 11 550 6,050 12,050

วงัมว่ง 6,000 5 550 2,750 8,750

วิหารแดง 6,000 8 550 4,400 10,400

เสาไห้ 6,000 10 550 5,500 11,500

หนองแค 6,000 19 550 10,450 16,450

หนองแซง 6,000 6 550 3,300 9,300

หนองโดน 6,000 4 550 2,200 8,200

ผลรวมทงัหมด 78,000 108 550 59,400 137,400  



ปัญหาทีพบจากการตดิตามกองทุนตาํบล ปี 2554

1.ส่วนใหญ่กองทุนมักไม่ค่อยรายงานการใช้เงินตามกจิกรรมครบถ้วน ทุกไตร
มาสลงในเวบ็ไซต์

2.ทุกกองทุนมีการประเมินตนเองลงในแบบประเมินตนเองกองทุน (เนืองจาก
ผู้นิเทศระดับอาํเภอ ขอผลการประเมินตนเองในวนัทลีงไปประเมินกองทุน
ด้วย) แต่ไม่คีย์ผลการประเมินตนเองในเวบ็ไซต์

3.คณะกรรมการกองทุนส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยมีบทบาท บทบาทจะอยู่ท ีอปท. 
กบัสาธารณสุข

4.ยงัมีกองทุนทมีีการประชุมน้อยกว่า 3 ครังต่อปี

5.ยงัมีกองทุนทจัีดทาํโครงการและเบิกจ่ายเงินน้อยกว่าร้อยละ 50



ปัญหาทีพบจากการตดิตามกองทุนตาํบล ปี 2554

6.กองทุนส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยมีภาคีเครือข่ายในชุมชน ของบไปดําเนินกจิกรรม 
งบส่วนใหญ่จะเป็นสาธารณสุขนํามาดําเนินกจิกรรม

7.กองทุน ยงัใช้แผนททีางเดินยุทธศาสตร์หรือแผนสุขภาพชุมชนน้อยมาก 

8.ยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ การใช้งบกองทุนในการดําเนินกจิกรรม

9.ส่วนใหญ่มักไม่มีรายงานผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการเมือสินสุด
โครงการ

10.กองทุนไม่มีการสํารวจความพงึพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการ
ดําเนินงานกองทุน

11.มีบางกองทุน ใช้เงินซําซ้อนกบังานทีเป็นบทบาทของ อบต. หรือทสีามารถ
ร้องขอจากหน่วยงานอนืได้ เช่น ซือรถเข็นแจก ซือถังขยะ เพราะประธาน
กองทุนต้องการแบบนีเงินส่วนใหญ่จึงจะใช้ไปในรูปของการซือของ
มากกว่าการทาํกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพ



ข้อสังเกต กรณี สตง. การตรวจสอบการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพท้องถิน จ.สระบุรี 

ณ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัสระบุรี ระหว่างวนัท ี18-20 มกราคม 2555

ประเดน็การตรวจสอบ ข้อสังเกตจาก สตง.

1. กองทุนฯ บางแห่ง ดาํเนินโครงการ โดยไม่

จัดทําแผนการดาํเนินงาน หรือ มีจัดทําแผนฯ แต่

โครงการทีดาํเนินการ ไม่ได้อยู่ในแผน

- การดาํเนินงานดงักล่าว ไม่เป็นไปตามคู่มือการ

ดาํเนินงาน ฉะนัน ถือเป็นการดาํเนินงานทีผดิไปจาก

แนวทางการดําเนินงาน

2. การจัดซือสิงของบางอย่างตามโครงการ ไม่ใช่

การสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การซือกระเช้าเยยีม

หญิงคลอด เป็นต้น 

- การจัดซือสิงของดังกล่าวแจกโดยไม่มีข้อบ่งชีด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพ ถือเป็นการสงเคราะห์ ซึงผดิ

วตัถุประสงค์กองทุนฯ

3. การซือครุภัณฑ์ทีเกนิ 1 แสนบาท ไม่ดาํเนินการ

ตามวทิีสอบราคา 

- เนืองจากกองทุนฯ เป็นการดาํเนินให้เกดิความ

คล่องตัว ถ้าจะใช้วธีิตกลงราคา ต้องกําหนดไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อักษร จากทีประชุม(สรุปวาระการประชุม) หรือ

ระเบียบกองทุนฯ



ประเดน็การตรวจสอบ ข้อสังเกตจาก สตง.

4. กองทุนฯ บางแห่งรับจัดสรรเงนิมาแล้ว ยงั

ไม่ดาํเนินการใดๆ ทําให้ประชาชนเสีย

โอกาส และงบประมาณ ใช้ได้อย่างไม่มี

ประสิทธิภาพ

- กองทุนฯ ทีรับการจัดสรรงบประมาณ  ต้องเร่ง

ดาํเนินการตามแผน โดยถือว่า งบประมาณมีจํากดั 

ต้องใช้ให้เกดิ ประโยชน์ สูงสุด

5. บางโครงการดําเนินการโดยไม่ผ่านการ

เห็นชอบของคณะกรรมการฯ เป็นการ

ดาํเนินงานผดิวตัถุประสงค์

- ทุกโครงการ ต้องผ่านการเห็นชอบจากทีประชุม

คณะกรรมการ จึงจะดําเนินการได้ สําหรับ

ข้อยกเว้น(เช่นกรณเีร่งด่วน หรือเหตุจําเป็น)  กต้็อง

ดาํเนินไปตามระเบียบกองทุนฯ ทีระบุไว้

6. คณะกรมการกองทุนฯ ไม่มีความรู้เรือง

การดําเนินงาน

- สปสช. ต้องให้ความรู้แนวทางการดําเนินงานต่อ

คณะกรรมการกองทุนฯ ทุกคน ให้สามารถ

ดาํเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อสังเกต กรณี สตง. การตรวจสอบการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพท้องถิน จ.สระบุรี 

ณ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัสระบุรี ระหว่างวนัท ี18-20 มกราคม 2555



เวทีพฒันาศกัยภาพและจดัทาํแผน/โครงการ



เวทีเสริมสร้างความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนทุกแห่ง



เวทีเสริมสร้างเครือข่ายกองทุน   ณ   สวนริมเขา (21 /12/55)



ผลสรปุ

จากการสงัเคราะหง์านวิจยั

ทีเกียวข้องกบัการดาํเนินงาน

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

ระดบัท้องถินหรอืพืนที

จาํนวน ๑๐ เรือง



1. ดิเรก  ปัทมสิริวฒัน์ และคณะ (2550) ได้ศึกษาความก้าวหน้าโครงการวิจยั

ประเมินนโยบายสาธารณะ ด้านการจดัตงักองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

พบว่า การมีกองทุนช่วยสนับสนุนส่งเสริมงานของด้านสาธารณสุขซึงเน้นการส่งเสริมสขุภาพ
และป้องกนัโรค การสมทบเงินเข้ากองทุน ส่วนใหญ่สมทบตามอตัราทีกาํหนดร้อยละ 10 
เนืองจาก อบต. ทีเข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นขนาดเลก็ รายได้ไม่สงู บางแห่งสมทบเงินมากกว่า
อตัราทีกาํหนด ค่าเฉลียของการสมทบ ประมาณร้อยละ 20.25 

กิจกรรมทีกองทุนให้ความสาํคญั คือด้านส่งเสริมสขุภาพ อาทิเช่น กิจกรรมการออกกาํลงักาย 
การป้องกนัโรค เช่น การป้องกนัโรคไขหวดันก ไข้เลือดออก การเฝ้าระวงั การตรวจสขุภาพ
ผูส้งูอาย ุโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู โรคหวัใจ ฯลฯ การเฝ้าระวงัเดก็นําหนักเมือแรก
เกิดตาํกว่าเกณฑก์ารให้อาหารเสริมการเพิมสารอาหารไอโอดีน การอบรมความรู้กลุ่มแม่
และสตรีมีครรภ์

การพฒันาศกัยภาพกองทุน เช่น การดงูานนอกพืนที จดัสรรเบียประชมุกรรมการ ด้านส่งเสริม
สขุภาพ หน่วยงานท้องถินทีเข้าร่วมโครงการนําร่อง มีความรู้สึกภาคภมิูใจควรจะเพิม
กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเนือง 

ปัญหาและอปุสรรคของกองทุน ได้แก่ ขาดการประสานความร่วมมือทีระหว่างสถานีอนามยัและ
บคุลากรสาธารณสขุกบัฝ่ายท้องถิน มีปัญหาการบริหารบางส่วนทีเกิดจากตวับคุคล ทาํให้
เกิดปัญหาความล่าช้าหรือความไม่ร่วมมือกบัส่วนอืนๆ อีกอย่างพบว่ามีความล่าช้าของการ
สบทบเงิน เนืองจาก อบต. ไม่ได้เตรียมการกนัเงินไว้ในข้อบญัญติังบประมาณประจาํปี



2. สุเมธ  แก่มณี (2550) ได้ศึกษาการวิจยัประเมินผลกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

ท้องถินในระดบัพืนที ในเรอืงของการรูจ้กั “กองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบั

ท้องถิน”

ครวัเรอืนส่วนใหญ่รูจ้กักิจกรรมของกองทุนและเคยเข้ารว่มแต่จะไม่รูจ้กัชือ

กองทุน เช่น การเต้นแอโรบิค การราํไม้พลอง การใส่ทรายอะเบท เป็นต้น

เคยเหน็ข้อมูลขา่วสาร ข้อมูลของกองทุน โดยผา่นสือหอกระจายเสียงใน

ชุมชน และจากบุคคลในชมุชน เช่น ญาติพีน้อง ผูนํ้าชุมชน เป็นต้น 

การแต่งตงัคณะกรรมการ โดยคาํสงัของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรอื

นายกเทศมนตรี ส่วนใหญ่ผูแ้ทนหมู่บ้านจะเป็นผูใ้หญ่บ้าน และมีความรู้

ความเข้าใจเรอืงหลกัประกนัสุขภาพน้อย ไมมี่การตงัอนุกรรมการ     

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในตาํบลส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจ

ในด้านการจดัทาํระบบและการบริหารการเงิน



3.คณุากร  สุวรรณพนัธ ์(2551) ได้ศึกษา การสนับสนุนจากองคก์ารมีผลต่อ

การมีส่วนรว่มในการดาํเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสขุภาพในระดบั

ท้องถิน อาํเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย 

พบว่า การสนับสนุนจากองคก์ารมีความสมัพนัธท์างบวกระดบัสงู
กบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
สขุภาพในระดบัท้องถิน อาํเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ได้แก่ 

ปัจจยัการสนับสนุนจากองคก์าร ด้านการบริหารจดัการ ปัจจยัการ
สนับสนุนจากองคก์าร ด้านบคุลากร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 



4.สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภมิู (2551) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจดัการกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพท้องถิน : กรณีศึกษา 6 แห่ง

ด้านการรบัรู ้ รบัรู้ว่า กองทุน ฯ เป็นสิงทีดีต่อประชาชนตงัแต่เกิดจนตาย และรบัรู้ว่า เป็นเงินทีใช้หาเสียง เป็น
เงินแหล่งทุนให้กบัประชาชน รู้ถึงต้นทางของงบประมาณและยงัรู้ถึงการเกิดผลประโยชน์ทงับุคคล และชุมชน 

ด้านกระบวนการการจดัการโครงสร้างองคก์ร พบว่า กรรมการไม่ผ่านกระบวนการสรรหาอย่างแท้จริง 
กรรมการน่าจะเป็นของชุมชนโดยตรง และให้เจ้าหน้าที มาร่วมเป็น เลขากองทุน ฯ ไม่ควรเป็นปลดั อบต. 

อปุสรรค คือ ความไม่ชดัเจนของบทบาทหน้าที การประสานงาน ความสามคัคี ความโปร่งใส ความเกรงใจ หรือ
ยาํเกรงนักการเมืองและข้าราชการประจาํ     กระบวนการจดัทาํแผนงานโครงการกองทุนฯ ทีดาํเนินงาน
ประสบผลสาํเรจ็ จะมีกระบวนการจดัทาํแผนงานโครงการ ตามขนัตอน โดยเมือหมู่บ้านเสนอแผนเข้ามา 
กรรมการกองทุนฯ กร็่วมกนัพิจารณา และกจ็ดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาพิจารณาความเหมาะสมของ
โครงการ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสาํคญั  

กรณีกองทุนทีประชาชนประสบความสาํเรจ็ พบว่า
 ส่วนใหญ่ยอมรบัในการดาํเนินการของกองทุนฯ แต่ต้องการเพิมเติมการมีส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถปุระสงค ์   

ในการใช้จ่ายเงินกองทุนตามสภาพปัญหาของหมู่บ้าน โดยผ่านประชาคมหมู่บ้าน เพราะตรงตามสภาพปัญหา 
และความต้องการ      ขณะทีอีกส่วนเห็นว่าส่วนกลางควรกาํหนดกรอบการใช้เงินไว้กว้างๆ                                     

ปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการกองทุนฯ ได้แก่ วิสยัทศัน์ของประธาน   การดแูลประโยชน์ให้
เกิดขึนการประสานงาน และความสามคัคี    การพฒันาศกัยภาพของกรรมการ ความโปร่งใสในการดาํเนินงาน       
การประชาสมัพนัธ ์การจดัสรรงบประมาณจาก สปสช. และ การมีระบบทีปรึกษาและติดตามประเมินผล 

จดุอ่อนทีสาํคญัของกองทุนฯ คือ การประชาสมัพนัธใ์ห้ประชาชนรบัรู้น้อยมาก คนทีเป็นกรรมการ ไม่ได้ไป
สือสารต่อ ควรจะนําเสนอการดาํเนินงานของกองทุน ฯ ได้แก่ ในเวทีประชุมผู้ใหญ่บ้านประจาํเดือน การ
ประชุมชาวบ้าน การสือสารทางหอกระจายข่าว และการจดัเวทีประชาคมชาวบ้านในการนําเสนอแผนงานของ
กองทุนฯ



5.สาํนักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (2552) โดยสถาบนัอดุมศึกษา 8 สถาบนัได้ประเมินผล

กองทุนสขุภาพระดบัตาํบลครอบคลมุทงักองทุนทีจดัตงัในรุ่นทีหนึงและรุ่นทีสองโดยใช้วิธีการ

ประเมินแบบผสมผสานระหว่างการประเมินเชิงคณุภาพใน 4 มิติ คือ 1) การดาํเนินการกิจกรรม

สร้างเสริมสขุภาพ 2) โครงสร้างการบริหารกองทุนทีต้องใช้หลกัการมีส่วนร่วม 3) การมีส่วน

ร่วมในการสมทบงบประมาณของ อปท. ทียึดหลกัความโปร่งใส ประหยดั มีประสิทธิภาพ

ภายใต้กรอบเวลาทีกาํหนด  และ 4) การคิดริเริมกิจกรรมใหม่ ๆ และสร้างนวตักรรมเด่น

ท้องถินมีความตืนตวัทีมีกองทุนฯทาํให้เกิดความอิสระและความคล่องตวัในการบริหาร
ตาม ระเบียบและหลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกองทุน ทาํให้เกิดกิจกรรมใหม่ ๆ มากมาย 
โดยเฉพาะความคิดริเริมในการคิดค้นหานวตักรรมด้านการบริหารจดัการกองทุน และ
นวตักรรมโครงการแต่ยงัขาดความยงัยืนของนวตักรรม  

ในด้านงบประมาณ เทศบาลและ อบต. ส่วนมากได้จดัสรรงบประมาณสมทบมากกว่าเกณฑที์ 
สปสช.กาํหนดโดยเฉพาะในพืนทีทีมีประชาชนเข้มแขง็เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ส่วนการรบัรูเ้รืองของกองทุนฯ การมีส่วนร่วมของประชาชนและองคก์รและประเมิน
อรรถประโยชน์ของกองทุนฯทีมีต่อบคุคล  ครอบครวั และชุมชนโดยรวม  พบว่า การรบัรู้
ของประชาชนเกียวกบักองทุนอยู่ในระดบัค่อนข้างสงู (ร้อยละ 80 – 98) สะท้อนให้เหน็ว่า
ประชาชนรบัรู้การทาํงานของกองทุนสขุภาพตาํบล ประชาชนมีทศันะว่ากองทุนสุขภาพ
ตาํบลมีคณุประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวัและชมุชนอยูใ่นระดบัมาก



(ต่อ)ปัญหาทพีบคอื

1.ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน ส่งผลใหก้ารทาํกิจกรรมล่าชา้

ไปดว้ย โดยเฉพาะในพืนทีซึงอยูใ่นระหวา่งการเตรียมหาเสียงเลือกตงัหรืออยูใ่น

ระหวา่งรอการประกาศรับรองผลทาํใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพ
ทอ้งถินไม่สามารถประชุมเพือวางแผนงาน/โครงการไดต้ามบทบาทหนา้ที 

2.ในพนืททีมีีลกัษณะเป็นแบบกงึเมืองจะมีความยากในการจดักิจกรรมของ

กองทุนเนืองจากประชาชนไม่มีเวลาหรือตดิภารกจิทาํให้ไม่ได้เข้ามามส่ีวนร่วมใน
การจดักิจกรรมของกองทุนสุขภาพตาํบล 

3.การจัดกจิกรรมของกองทุนส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมทีมองเห็นเป็นรูปธรรมใน

ระยะสนั เช่น  การออกกาํลงักาย การตรวจเยยีม กิจกรรมของกลุ่มผูสู้งอาย ุเด็กและ

นกัเรียน ส่วนกจิกรรมทต้ีองดาํเนนิการอย่างต่อเนืองและยาวนานมน้ีอยมาก



6. รชันี  สรรเสริญ และคณะ (2552) ได้ประเมินผลการดาํเนินงานระบบหลกัประกนัสขุภาพใน

ระดบัท้องถินหรือพืนทีต้นแบบเพือสงัเคราะหแ์ละถอดบทเรียนสถานการณ์ กระบวนการ 

พฒันารปูแบบ และผลการดาํเนินงานทีประสบความสาํเรจ็ มีปัจจยัทีเกียวข้อง คือ

1.องคก์รปกครองส่วนท้องถินและทีมงานต้องมีความรูค้วามเขา้ใจในระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ 

2.การประชาสมัพนัธเ์กียวกบักองทุนและข้อมูลข่าวสารเพอืสรา้งความเข้าใจ ทงั
ผูป้ฏิบติังานและผูร้บับริการ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจกัษที์มาจากฐานของ
ปัญหาทีแท้จริงจากชมุชน  

3.การทาํงานเป็นทีมกบัหลายภาคส่วน 

4.ความตระหนักในความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารท้องถินต่อบทบาทหน้าทีใน
การดแูลสุขภาพของประชาชน 

5.การมีเจ้าหน้าทีสาธารณสุขเป็นพีเลียงทีดีและเป็นทีปรกึษาในการดาํเนินงาน 

6.การมีส่วนรว่มของประชาชน



7. จาํรสั  ประสิว และคณะ (2553) ได้ศึกษาเรอืงกองทุนสุขภาพท้องถิน : การนํา

นโยบายสู่การปฏิบติั มีวตัถปุระสงคเ์พือศึกษากระบวนการนํานโยบายไปสู่การ

ปฏิบติัผา่นกองทุนหลกัประกนัสุขภาพท้องถินในจงัหวดัสระบุรี โดยเกบ็ข้อมูล

จากการใช้แบบสอบถามและการสมัภาษณ์เชิงลึกในกลุม่คณะกรรมการ

ปัจจยัทีเกียวข้องในการนํานโยบายไปปฏิบติัให้ประสบผลสาํเรจ็คือ 

1.ผูป้ฏิบติัต้องมีความชดัเจนในวตัถปุระสงคข์องนโยบาย 

2.มีระบบการสือสารทีชดัเจน 

3.การเข้ามามีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ ส่วนเสียและภาคีเครือข่าย



8.วรรณี  ศรีวิลยั และคณะ (2551) ได้วิจยัถอดบทเรียนผลการดาํเนินงานกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถิน ตาํบลวดัเพลง อาํเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี 

1.ความสามารถขององค์การบริหารส่วนตาํบลในการประสานความร่วมมอืกบัประชาชน
และหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้ามามส่ีวนร่วม ภาคเีครือข่ายความร่วมมอื 

2.การชีแจงรายละเอยีดเกยีวกบันโยบายและแนวทางการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพตาํบลเพอืให้เกดิความเข้าใจอย่างละเอยีด 

3.กระบวนการคดัเลอืกตวัแทนเพอืเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนด้วยความ
สมคัรใจและมคีวามพงึพอใจทจีะทาํหน้าทเีป็นกรรมการ โดยบูรณาการการทาํงานให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

4.ความพร้อมของทมีงาน อบต. ในการบริหารจดัการกองทุน ทงันายกองค์การบริหารส่วน
ตาํบล และปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล ซึงเป็นประธานและเลขานุการกองทุนเป็นผู้มี
วสัิยทศัน์ทดี ีสามารถดงึเอาศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ในพนืทเีข้ามาร่วมในการ
ดาํเนินงานของกองทุนได้เตม็ความสามารถ



9.ปาริฉัตร  อทุยัพนัธ์ และคณะ (2553) ได้ถอดบทเรียนการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนั

สขุภาพในระดบัท้องถินหรือพืนทีต้นแบบในพืนทีพหวุฒันธรรม จงัหวดัปัตตานี ยะลา และ 

นราธิวาส ในด้านกลยุทธใ์นการดาํเนินงานโครงการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

ลาํดับแรกคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและชุมชน  รองลงมาคือ กลยุทธ์ในการเข้าถึงวถิีชีวติ
ของประชาชนและการใช้พลงัของเดก็ในการขยายผลการดาํเนินกจิกรรมโครงการของกองทุน 

 โดยปัจจยัทนีําไปสู่ความสําเร็จ คือ การมีเครือข่ายความร่วมมือจากกองทุนภาคส่วน  ส่วนการ
ดาํเนินงานเพือส่งเสริมให้เกดิกองทุนหลกัประกนัสุขภาพท้องถินในพนืทีพหุวัฒนธรรม                         

1. ด้านปัจจยัสนับสนุน จะมีการสรรหาบุคคลทีมีส่วนเกยีวข้องและมีความสําคญัในการดําเนินงาน
ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เจ้าหน้าทีด้านสาธารณสุข  ผู้นําชุมชน  ผู้นําศาสนา  
มีการสร้างทีมงานในการดาํเนินงานเพือส่งเสริมให้เกดิกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

2. ในด้านกระบวนการได้มีการจัดเวทีประชุมแลกเปลยีนเรียนรู้ในการส่งเสริมให้เกิดกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ การร่วมกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน  มีการจัดเวทีนําเสนอผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต้นแบบ ตลอดจนการส่งเสริมให้มเีวทีในการทําแผน
ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะจากผู้มีส่วนเกยีวข้องในท้องถิน โดยใช้กลยุทธ์ในการให้บุคคล ชุมชน 
องค์กรส่วนท้องถิน บุคลากรด้านสาธารณสุขและสถาบันทางวชิาการ มีส่วนร่วมคดิร่วมเสนอแนะ        

3.แนวทางการพฒันาพบว่า การทําแผนพฒันาสุขภาพต้องมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึง
เป็นปัญหาของชุมชนจริง ๆ รองลงมาคอืการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสําคญั
ของการดาํเนินงานของกองทุนหลักประกนัสุขภาพท้องถินและบทบาทหน้าทีแก่ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินและคณะกรรมการบริหารกองทุน



10. วรรณา  ทองกาวแก้ว (2554) ได้ศึกษาการมีส่วนรว่มของประชาชนในการ

ดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถินในจงัหวดัยะลา 
การรบัรู้กองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัท้องถิน คิดเป็นร้อยละ 70.60  โดยเป็นการรบัรู้จากคน

อืนเล่าให้ฟังมากทีสดุ รองลงมาได้เหน็ข้อมูลและข่าวสารและฟังวิทย ุ แหล่งทีได้รบัรู้ข้อมลู
ข่าวสารมากทีสดุคือ จากบคุคลในชมุชน ญาติ หรือผูนํ้าชมุชน รองลงมาคือวิทยชุุมชน หอ
กระจายเสียง/เสียงตามสายในชุมชน และจากใบปลิว / ป้ายประกาศ/จดหมายข่าว  

กิจกรรมทีชมุชนเหน็/รบัรู/้เข้ารว่มมากทีสุดคือ การออกกาํลงักาย รองลงมาเป็นกิจกรรม
การป้องกนัโรคระบาดและโรคติดต่อ   รบัรู้ว่ากองทุนสขุภาพท้องถินมีประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ครอบครวัและ ชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง, รบัรู้ว่าประสิทธิภาพการทาํงานของ
คณะกรรมการและรบัรูว้่ากรรมการมีความเขม้แขง็ในการทาํงานอยู่ในระดบัดี 

ด้านความพึงพอใจพบว่ามีความพึงพอใจจากการรบัรู้ข้อมลูและการบริหารจดัการ โดยรวมใน
ระดบัปานกลาง  

การมีส่วนรว่มของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทงั 3 ด้านคือ การมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผล  ด้านการมีส่วนร่วมคิด และด้านการมีส่วนร่วมปฏิบติักิจกรรม ส่วน
ด้านการมีส่วนรว่มตดัสินใจอยู่ในระดบัตาํ

ความสมัพนัธข์องปัจจยัคณุลกัษณะทางประชาชนและสงัคมกบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพบว่า 
บทบาททางสงัคมมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางต่อระดบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
กองทุนฯอย่างมีนัยสาํคญั  ส่วนเพศ อาย ุศาสนา  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได้  
ระยะเวลาทีอาศยัอยู่ในพืนทีไม่มีความสมัพนัธ์กบัระดบัการมีส่วนร่วม



11. สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวสัด ิและคณะ (2554). ผลของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลต่อการ

เสริมสร้างพลงัอํานาจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและองคก์รชุมชนในการจดัการปัญหาสุขภาพชุมชน โดย

ศึกษาทงัขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การดําเนินงานของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลและผู้มีส่วนเกยีวข้องยงัขาดความชัดเจนใน
เป้าประสงค์ทแีท้จริงของกองทุนสุขภาพตาํบล และมโนทศัน์ในการทํางานว่าจะมีทิศทางและ
พฒันาต่อไปอย่างไร 

สําหรับการจัดทําแผนชุมชนและแผนทีทางเดนิยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ยงัพบว่ายงัไม่ได้ใช้ข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ในการวเิคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ แม้จะมีการใช้กระบวนการประชาคมในการ
เสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน

สําหรับการบริหารจัดการกองทุนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านกระบวนการประชุม มี
การแต่งตังคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในการติดตามประเมินผลโครงการแบบไม่เป็นทางการ,  

ด้านการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตาํบล พบว่า มีการดําเนินการเพมิขึนโดยใช้
วธีิการอบรม  การศึกษาดูงาน  และการนิเทศติดตามจากหน่วยงานทีเกยีวข้อง 

โดยสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอเป็นหน่วยงานทีมีศักยภาพในการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สุขภาพตําบลได้ดกีว่าสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัและสํานักงานหลกัประกันสุขภาพ สาขาเขตพนืที  

และขาดกระบวนการแลกเปลยีนเรียนรู้ระหว่างกองทุนต่างพนืทใีนอําเภอเดยีวกนั



สรปุกรอบแนวคิดทีได้เพอืนําไปสู่ผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถิน

ข้อมลู/สภาพปัญหา
- คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนฯ

- การสนับสนุนจากหน่วยงาน

   ทีเกียวข้อง

- การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน

   กองทุนฯ

ปัจจยัดาํเนินการ
- บุคลากร

- งบประมาณ

- วสัดุอปุกรณ์

- หลกัสูตรการอบรม
เครอืข่าย

มีความรู้  มีทศันคติ 

และมีส่วนร่วม ในการ

ดาํเนินงานกองทุนฯ         

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการพฒันา
- การประชุมสมัมนา

-การฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม

- การศึกษาดงูาน

-การนิเทศ ติดตาม

-การถอดบทเรียน

-การแลกเปลียนเรียนรู้

- การประเมินผล



ความพึง

พอใจ

ในงาน

การเสริมสร้าง

พลงัอาํนาจ

ในงาน
สัมพนัธภาพ

ในชุมชน

ลกัษณะงาน

คุณลักษณะ

การเป็นกรรมการ

ทมีา:ประยุกตจ์าก ดร.ทศัพร ชศูกัด,ิ2555

รูปแบบความสัมพนัธ์ทีมีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในงานและ

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีของ กรรมการ

การปฏบิัตงิาน

ตามบทบาท

การเหน็

คณุค่า

ในตนเอง

ความผกูพนั

ต่อชมุชน



การมีส่วนร่วม
•ร่วมตัดสินใจ

•ร่วมดําเนินงาน

•ร่วมรับประโยชน์

•ร่วมประเมินผล

ความพงึพอใจในงาน
•ภายในลกัษณะงาน

•ภายนอกลักษณะงาน

แบบพฤติกรรม

ผู้นําเชิงสถานการณ์
•แบบสังการ

•แบบสนับสนุน

•แบบมีส่วนร่วม

•แบบมุ่งผลสําเร็จ

การเสริมสร้างพลงัอํานาจ
•ได้รับการสนับสนุน

•ได้รับข้อมูลข่าวสาร

•ได้รับทรัพยากร

•ได้รับการพฒันาความสามารถ

•ได้รับการยกย่อง/ยอมรับ

ปัจจัยจูงใจ

-ความสําเร็จของงาน

-การยอมรับนับถือ

-ความก้าวหน้า

-ความรับผดิชอบ

-ลักษณะงาน

ปัจจัยคําจุน

-นโยบายและการบริหาร

-การปกครองของผบ.

-ความสัมพนัธ์กับผู้อืน

-สภาพการทํางาน

-เงินเดือน/รายได้

-ความมันคง

-สถานภาพทางสังคม

ปัจจยัทีนาํไปสู่ความพึงพอใจในงาน



แผนภูมิที         Power pyramid

ทีมา:Tracy.D.;10 steps Empowerment; A common sense Guide to managing people, Newyork; 

william Marrow and company,1990.

ความชัดเจนในหน้าทีรับผดิชอบ

มอบอํานาจหน้าที

มาตรฐานการทํางานทีเป็นเลิศ

ฝึกอบรมและพฒันา

ความรู้และสารสนเทศ

ให้ข้อมูลย้อนกลับ

การ

ยอมรับ

ให้เกยีรต ิ(Respect)

(Cleary Define Responsibility )

 (Delegate Authority )

(Recognition )

(Feedback )

(Information )

(Train &Develop)

(Set Standards of Excellence )

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ (Empowerment)



ระดบัการมีส่วนร่วม



ระบบการทาํงานเพอืนําไปสู่เป้าหมาย

ปัจจยันาํออก

•ผลผลติ

•ผลลพัธ์

•ผลกระทบ

ผลสะท้อนกลบั

ปัจจัยนําเข้า

•คน

• เงนิ 

•วสัดุอุปกรณ์

•การจัดการ

•เวลา

•เทคโนโลยี

กระบวนการที ใช ้

•การวางแผน (Planning)

•จดัโครงสรา้งองคก์ร (Organizing)

•การทาํงานเป็นทีม (Staffing)

•การควบคุมกาํกบั/สงัการ (Directing )

•การประสานงาน ( Coordinating)

•การรายงานผล (Reporting)

•การงบประมาณ (Budgeting)

ภายใต้สิงแวดล้อมภายนอกได้แก่ การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะสังคม





องค์ประกอบของเครือข่าย

พนัธะสัญญา

ประสานงาน จุดหมายร่วม

กจิกรรม

LINK= Learning + Investment + Nuturing + Keeping



พลงัทีต้องการในการสร้างเครือข่าย

1. สือ

2. เงนิ3. คน

4. ปัญญา

5. ความไว้วางใจ



สสจ./สสอ./รพสต./รพ.รว่มสนับสนุน

วิชาการอย่างต่อเนือง/เข้มแขง็

อปท./สปสช.ร่วมตดัสินใจ 

ขบัเคลือนและสนับสนุน

งบประมาณ/ทรพัยากรอย่าง

เพียงพอ

อสม. /กลุ่มองคก์รชุมชน

เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม

มีการติดตามประเมินผล/

สร้างนวตักรรมสุขภาพ

กองทุนฯ 

มีการบริหารจดัการทีดีกรรมการกองทุนมีความรู้

มีความสามารถและมีคุณธรรม

ระบบข้อมูลข่าวสารที

ครบถว้นถกูต้องและเป็น

ปัจจุบนั

ปชช.มีการรวมกลุ่ม/เครือข่ายทาํ

กิจกรรมส่งเสริม/ป้องกนั

ป
ระ
ช
าช
น

ภ
าค
ี

ก
ระ
บ
วน
ก
าร

พ
ืน
ฐา
น

  ปชช.ทุกกลุ่มวยัมีพฤติกรรม

สุขภาพทีเหมาะสม

มีการสร้างและใช้แผนทีทางเดิน

ยุทธศาสตร์/แผนสุขภาพชุมชน

กลุ่ม/องคช์ุมชนมีโครงการ

เป็นของตนเอง

มีระบบสือสาร/ประชาสมัพนัธ์

ทีมีประสิทธิภาพ

ปชช.เข้าถึงสิทธิตาม

หลกัประกนัอย่างทวัถึง

แผนททีางเดนิยุทธศาสตร์ปฏบิตักิาร(SLM) ของ การดาํเนนิงานกองทุนฯระดบัตาํบล



หน่วยงานภาครฐัสนับสนุน

วิชาการอย่างเข้มแขง็

เทศบาล/กองทุนฯสนับสนุน

งบประมาณ/ทรพัยากร

อย่างเพียงพอ

อสม. /กลุ่มองคก์รชุมชนเข้า

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนั

โรคติดต่อและโรคไมติ่ดต่อ

กองทุนมีการบริหาร

จดัการทีดีกรรมการกองทุนมีความรู้

มีความสามารถและมีคุณธรรม

มีระบบข้อมูลข่าวสาร

ทีครบถว้น ถกูต้อง

ชุมชนปลอด

จากโรคติดต่อป
ระ
ช
าช
น

ภ
าค
ี

ก
ระ
บ
วน
ก
าร

พ
ืน
ฐา
น

  ปชช.มีสุภาพแขง็แรงทงักายใจ 

อยู่ในสิงแวดล้อมดี ไม่มีโรค

มีการจัดทําแผนงาน/

โครงการแบบมีส่วนร่วม

เดก็ และเยาวชน

ไม่ติดยา/ไม่ติดเกม

มีการสือสาร

ประชาสมัพนัธ์ทวัถงึ

ญ.ตงัครรภ/์หลงัคลอด

ดแูลตนเองได้

แผนททีางเดนิยุทธศาสตร์ปฏบิัตกิาร(SLM) ของ กองทุนฯเทศบาลเมอืงพระพุทธบาท 

ผู้สูงอายุได้รับการ

ดูแลทังกายใจทัวถึง

กลุ่มเสียงมี

พฤติกรรม 3 อ.2 ส.

มีการติดตาม

ประเมินผล





แนวทางการพฒันางานและแก้ปัญหา

•สร้างกลไกการประเมินผลการดาํเนินงานกองทุน ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของ

ภาคทอ้งถิน(เช่นทอ้งถินอาํเภอ/นายก อปท.)

•พฒันาเครือข่ายผูรั้บผดิชอบงานกองทุนฯเพือการพฒันากองทุนฯสู่ความยงัยนื

•พฒันาศกัยภาพทีมพีเลียงระดบัอาํเภอและสร้างเครือข่ายพีเลียงรพสต.แม่ข่าย

•พฒันากองทุนใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้ระหวา่งกองทุนฯ ในอาํเภอ

วิสยัทศัน์  “มรีะบบการจัดการเครือข่ายทสีนับสนุนการดําเนินงาน

กองทุนฯทเีข้มแขง็”



(ตัวอยาง)แผนบรูณาการทองถ่ินจัดการตนเอง ป 2556 จ.สระบรุี

สาธารณสุข พมจ. พช.

เกษ

ตร

กอง

ทุน สมชัชา

รายชือ

อาํเภอ ชืออปท. งานกองทุนสปสช.ปี 55 ตําบล อสม.ดเีด่น LCT

ชมรม 

ผส.

วดั

ส่งเสริม อผส.

สภา

องค์กร

กองทุ

น ABC

วสิา

หกจิ

สสส

. สุขภาพ

A+ A B C

จัดการ

ฯ 54 55 ผส. ดเีด่น ดเีด่น

นํา

ร่อง ชุมชน

วนัละ

บาท (สกว.)

ชุมช

น /สปร.

แกงคอย เทศบาลตําบลทับกวาง X X X X

แกงคอย เทศบาลเมืองแกงคอย X X X

แกงคอย อบต.ทาคลอ X X

แกงคอย อบต.ทามะปราง X

แกงคอย อบต.ชะอม X

แกงคอย อบต.ชําผักแพว X X

แกงคอย อบต.ตาลเด่ียว X X X X X X



ข้อคดิน่าสนใจ เรืองบ่อปลา

นําเสีย
(ภายในชุมชน)

ปลาป่วย

ญาติ

พีนอ้ง

ประชาชน

พ่อ แม่

ผูน้าํชุมชน เพือนบา้น

-นโยบาย

-กฎหมาย

นาํไปรักษา

อสม.
วดั

อปท.

โรงเรียน



ตารางวเิคราะห์ปัญหา

ปัญหา (ทุกข์)
(ใครป่วย/เสียงเป็น

อะไรหรือมีพฤติกรรมที

ไม่ดีอะไรจาํนวน/      

คิดเป็นร้อยละเท่าไร)

สาเหตุ (สมุทัย)
(ใครขาดหรือไม่มี

อะไรทีเป็นต้นเหตุ   

ในการทาํให้เกิด

ปัญหา)

วัตถุประสงค์ 

(นิโรธ)     
(เพอืให้ใครเป็น

หรือมีอะไร)

วิธีการแก้ไข

ปัญหา(มรรค)
(ต้องจดักิจกรรม

อะไรให้กบัใคร

ในเรืองอะไร)

1. 1.1............. เพือให้...... 1.................

2……………

1.2........... 1.........

2…….

1.............

2.............



ความสัมพนัธ์ของเนือหาในโครงการกบัการวเิคราะห์ปัญหา



การเข้าถงึหวัใจของงานนันๆให้ได้.....



4 ตีนยงัรู้พลาด



มี

เป้า

หมาย

ชัด

เจน



“ปรบัเครืองมือ” 

ให้เข้ากบับริบทและสภาพปัญหาทีเป็นอยู่



การวิเคราะหสถานการณ
จดุแขง็

-บคุลากรมีความรู้เชียวชาญในการดาํเนินงาน

-ผูบ้ริหารสนับสนุน

-มีงบประมาณในการบริหารจดัการ

-มีการประเมิน ชดัเจน ต่อเนือง

-กระบวนการพฒันา ชดัเจน ต่อเนือง

จดุอ่อน

- ระบบรายงานเข้าถึงยาก มีข้อจาํกดั

-การเข้าถึงฐานข้อมลูกองทุน ยุ่งยาก 

ล่าช้า

-คนน้อย/เงินน้อย

-ไม่มีแผนยทุธศาสตรข์บัเคลือน

กองทุน

โอกาส

- ผูบ้ริหาร อปท. ส่วนใหญ่ สนใจ และให้ความสาํคญั

- กองทุนมีงบประมาณของตนเอง และมีการสมทบ

จากภาคีเครือข่าย

- มีคณะกรมการกองทุน รบัผิดชอบ

- ระเบียบกองทุนฯ เป็นระเบียบทีบริหารงานง่าย 

คล่องตวั

- สปสช. สนับสนุน

- เป็นนโยบายของการเมืองทุกระดบั

ภยัคกุคาม

-การสือสารขอความร่วมมือจาก 

สปสช. เรืองฐานข้อมูล มีข้อจาํกดั และ

เข้าถึงยาก

-- ไม่มีการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ 

และประกาศเกียรติคณุ


