องค์ประกอบของการดาเนินงานกองทุน มีอะไรบ้าง
1.มีคณะกรรมการบริ หารกองทุน ซึ่งสปสช.เป็ นผูอ้ อกคาสัง่ แต่งตั้ง
2.เงินกองทุนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย เงินค่าบริ การสาธารณสุ ข
จาก สปสช. และเงิ นสมทบจาก อบต./เทศบาล ส่ งเงิ นสมทบจาก
ชุมชนหรื อกองทุนชุมชนหรื อรายได้อื่นให้เป็ นไปตามความพร้อม
ของกองทุน
3.มีแผนงานหรื อโครงการที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 4 ประเภทโดย
ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการกองทุน
4.มี ระบบรายงานของกองทุ นผ่านโปรแกรมบริ หารการจัดการ
กองทุนในระบบออนไลน์ http:/tobt.nhso.go.th
ลักษณะของกิจกรรมการทีจ่ ะขอ
งบประมาณสันบสนุนจากกองทุน
กิจกรรมที่กองทุนจะสนับสนุน สามารถ
แยกได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 จัดบริการสร้ างเสริม
สุ ขภาพ ป้ องกันโรคและฟื้ นฟูสมรรถภาพตาม
ชุดสิทธิประโยชน์ : โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดบริ กา รแก่กลุ่มเ ป้ าหมายหลัก 5 กลุ่ม
ประกอบด้วย กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผูส้ ูงอายุ กลุ่ม
ผูพ้ ิการ กลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพเสี่ ยง และกลุ่มผูป้ ่ วย
โรคเรื้ อรัง ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่ซ่ ึงการจัดกิจกรรม
ประ เภทนี้ คณะกรรมการบริ หารกองทุน
หลักประกันสุขภาพจะต้องมีขอ้ มูลประชากร
กลุ่มเป้ าหมายหลัก และมีการจัดทา แผนงาน/
โครงการในแต่ละปี
ประเภทที่ 2 สนับสนุนงบประมาณแก่

หน่ วยงานบริการสาธารณสุ ข :
โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มการ
จัดบริ การในการส่งเสริ มสุขภาพ การป้ องกันควบคุมโรค การ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐม
ภูมิเชิกรุ กที่จาเป็ นต่อสุขภาพและการดารงชีวติ
หรื อใช้หอ้ งกันและแก้ไขปั ญหาเร่ งด่วน เช่น การ
ป้ องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล ให้แก่โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบล เป็ นต้น
ประเภทที่ 3 สนับสนุนการสร้ างเสริม
สุ ขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้ องถิ่น : โดย
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริ มการสร้างเสริ ม
สุขภาพ การควบคุมโรค การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
และการส่งเสริ มภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่เกิดจาก
ความคิดริ เริ่ มของประชาชน และองค์กรในชุมชน
ท้องถิ่นครอบคลุม 5 กลุ่มเป้ าหมายหลัก
ประเภทที่ 4 การบริหารกองทุน การ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ : โดยสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการหรื อการ
พัฒ น า ศัก ย ภ า พ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานอื่น ๆ ที่กรรมการ
กองทุนแต่งตั้ง ให้มีประสิ ทธิภาพรวมถึงการจัดซื้อ
ครุ ภณั ฑ์ที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย
สา หรับค่า ตอบแทนคณะ กรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานอื่น ๆ ที่เข้าร่ วม
ประชุมจ่ายได้ไม่เกินคนละ 200 ต่อคนต่อครั้งและ
ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกองทุนในรอบปี งบประมาณ

เทศบาลตาบลหนองบัววง
แผ่ นพับประชาสั มพันธ์
กองทุนหลักประกันสุ ขภาพตาบล
เทศบาลตาบลหนองบัววง
โทร .0-449-64030 ต่อ 15
www.nongbuawong.go.th

มารู้จักกองทุน สปสช.กัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ คือ กองทุนสาหรับจัดกิจกรรมที่
ดาเนินกิจกรรมด้านส่งเสริ มสุขภาพ การป้ องกันโรคและฟื้ นฟูฯ
โดยเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ

วัตถุประสงค์ กองทุน
1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มการบริ การสาธารณสุข
ของหน่วยบริ การหรื อสถานบริ การอื่นรวมทั้งสถาน
บริ การทางเลือกในพื้นที่โดยเน้นเรื่ องการสร้างเสริ ม
สุขภาพ การป้ องกัน การฟื้ นฟูสมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จาเป็ นต่อสุขภาพและ
การดารงชีวติ
2.เพื่อส่งเสริ มให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผูส้ ูงอายุ
กลุ่มผูพ้ ิการและกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพที่มีความเสี่ ยง
และกลุ่มผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่อยูใ่ นเขตพื้นที่ สามารถ
เข้าถึงบริ การสาธารณสุขได้อย่างทัว่ ถึงและมี
ประสิ ทธิภาพ
3.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรื อ
องค์กรประชาชนในพื้นที่จดั ทากิจกรรมเพื่อการ
สร้างเสริ มสุขภาพ การป้ องกันโรคหรื อการฟื้ นฟู
สมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริ หารหรื อพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อ
พื้นที่ให้ทีประสิ ทธิภาพ
แหล่ งทีม่ าของเงินหรือทัพย์ สินของกองทุนฯ
1.เงินค่าบริ การสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนการสร้างเสริ มสุขภาพและ

ป้ องกันโรคตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กาหนด
2.เงินอุดหนุนหรื องบประมาณที่ได้รับจากเทศบาลตาบล ดังนี้
2.1 เงินสมทบจากองค์การบริ หารส่วนตาบล/เทศบาลขนาดใหญ่
ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริ การสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.2 เงินสมทบจากองค์การบริ หารส่วนตาบล/เทศบาลขนาดกลาง
ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริ การสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.3 เงินสมทบจากองค์การบริ หารส่วนตาบล/เทศบาลขนาดเล็ก
ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของค่าบริ การสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.เงินสมทบจากประชาชนหรื อชุมชน เช่น การทอดผ้าป่ า การ
ระดมเงินทุนจากประชาชน
4.รายได้อื่น ๆ หรื อทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่
หรื อพื้นที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้ วย
1.นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก
ประธานกรรมการ
2.นายธงชัย กูลวิริยะ สาธารณสุ ขอาเภอ
ที่ปรึ กษา
3.นายแพทย์สุรชัย จิตต์ดารง ผอ.รพ.ลาทะเมนชัย ที่ปรึ กษา
4.นายณรงค์ เจริ ญศรี
รองประธาน
6.พ.ต.ท.ณริ นพร สุดแสง
รองประธาน
7.นายสุรมนตรี คาด้วง
กรรมการ
8.นางวารยา สิ งห์ประเสริ ฐ
กรรมการ
9.นางรัจนา แพงมา
กรรมการ
10.นางอานวย แย้มไธสง
กรรมการ
11.นางจันทร์นอ้ ย เพียรความ
กรรมการ

12.นางทิพวรรณ ช่างโคตรพะเนา กรรมการ
13.นางสาเนียง หัสดิน
กรรมการ
14.นางสุบนั ทองทาบ
กรรมการ
15.นางเฉลิม โทโท
กรรมการ
16.นางบัวชุม เปรมสระน้อย
กรรมการ/เลขานุการ
17.นายสวาท ไปนาน
กรรมการ/ผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้าที่คณะกรรมการบริ หารกองทุน
1.บริ การจัดการกองทุนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน
2.รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาและการจัดทา บัญชีเงินหรื อทรัพย์สินใน
กองทุนให้เป็ นไปตามที่ สปสช.กาหนด
3.ดาเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ ใน
ความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณสุข
ทั้งที่บา้ น ชุมชนหรื อหน่วยบริ การได้อย่างทัว่ ถึงและ
มีประสิ ทธิภาพ
4.จัดทาข้อมูลและแผนการดาเนินงานที่เกี่ยวกับ
ปั ญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้ าหมายและหน่วยบริ การ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.จัดทาสรุ ปผลการดาเนินงาน รายงานการรับเงิน
และเงินคงเหลือของกองทุน เมื่อสิ้นปี งบประมาณ
เพื่อเสนอ สปสช. และองคืการบริ หารส่วนตาบล
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
6.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานเพื่อ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจาเป็ น

