
นวัตกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตําบพลับพลา
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประจําปีงบประมาณ 2561



ข้อมูลทั่วไปของตําบลพลับพลา
• หมู่บ้านในตําบล  18 หมู่บ้าน

• จํานวนประชากร  8,405  คน   โดยจําแนกเป็น

   ชาย  4,062  คน  หญิง  4,343 คน

   พื้นที่  47  ตร.กม  โดยร้อยละ 85  เป็นพื้นที่   

  เกษตรกรรม

• โรงเรียนประถม 6 แห่ง  วัด 7 แห่ง สํานักสงฆ์ 2 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

รพ.สต. 2 แห่ง และหน่วยงานราชการอื่นๆ              



วิสัยทัศน์ (Vision) กองทุน ฯ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พลับพลา 

เป็นกองทุนที่ดูแลสุขภาพประชาชนด้วยใจ 

พึ่งพาอาศัย  ประสานใจกับภาคีทุกภาคส่วน 

ในการจัดการสุขภาพของประชาชน  

โดยใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ  

โปร่งใส  ตรวจสอบได้



องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน
ผู้บริหารสูงสุดของอปท. 1 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่      2 คน
สมาชิกสภาอปท.ที่สภาฯมอบหมาย 2 คน
หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ 2 คน
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน 5 คน
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 2 คน
ปลัดอปท.เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ผอ./หน.กองสาธารณสุข/ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รวมทั้งสิ้น 16 คน
คณะทํางานหรือกรรมการอื่นๆ 3  คณะคือ
•  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผน
•  คณะอนุกรรมการติดตามแผนการดําเนินงาน
• คณะอนุกรรมการเบิกจ่ายเงินและงานธุรการ



คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา

นายสมบูรณ์  แขดอน
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

นายมานะ    ใคร่กระโทก
รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

นายสวิง  เหงากระโทก
รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ



คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  (ต่อ)

นายสวัสดิ์  ขุมกระโทก
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

นายศิริ  แทนผักแว่น
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

นายชูศักดิ์  ปัดฐา
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

นายมาตุภูมิ  พอกระโทก
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ



คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  (ต่อ)

นางนาถวดี  สุจิณณานนท์
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

นางสุนทร  กกกระโทก
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

นายคะนอง    ผันกระโทก
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

นางณีรนุช  ปัทมาลี
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ



คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  (ต่อ)

นายสมบูรณ์  เดชพร
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

นายสุนทร  กํากระโทก
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

นางเพร็ชรา  สุขฤทัยกมล
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/เลขานุการฯ

นางภณิดา   บุดดาวงค์
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/ผช.เลขานุการฯ



กระบวนการพิจารณาการสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.พลับพลา

ประเภทที่  1
กิจกรรมสนับสนุนหน่วย
บริการหรือสถานบริการหรอื
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ประเภทที่  2
กิจกรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพ
โดยประชาชน และชุมชน
ท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น

ประเภทที่  3
กิจกรรมการสนับสนุนการ
ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรงั

ประเภทที่  4
กิจกรรมการบรหิารจัดการ
กองทุน/พัฒนาศักยภาพ
กรรมการ/และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

ประเภทที่  5
กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติในพื้นที่

อนุกรรมการ/
คณะทํางาน(ถ้ามี)

คณะกรรมการ
กองทุนพิจารณา

ผลการพิจารณา ไม่อนุมัติ

อนุมัติโดยใช้
งบจากกองทุน

ทําบันทึก
ข้อตกลง

บันทึกแผนงานโครงการ       
ในระบบรายงานออนไลน์

การเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุน

รายงานผลดําเนินงานผ่าน
ระบบออนไลน์

นํากลับไปแก้ไข
ปรับปรุง/ยกเลิก

เห็นชอบโดย
ใช้งบจากแหล่งอื่น

นําเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณางบประมาณ
ของแหล่งเงินทุนอื่น



หัวข้อการดาํเนินงาน
เดอืน / ปี

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1. ติดตามเงินสมทบจากอปท.โดยทาํหนงัสือขอรับเงินสมทบ
จากอปท.          
2. โอนเงินสมทบใหก้องทุนสปสช. ไตรมาสที'  1           

3. จดัทาํรายงานบญัชีกองทุนในระบบออนไลน์และบนัทึก
ขอ้มูลในสมุดบญัชีเงินสดรับ-จ่ายและออกรายงานทางการเงิน
ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั ปริ4นเก็บในแฟ้มทุกเดือน  ที'
เวปไซต ์http://obt.nhso.go.th/obt/home  รหสัชื'อผูใ้ช ้
L1937  รหสัผา่น  L1937

4. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั4 งที'  1 (-สรุปผลการ
ดาํเนินงานในปีที'ผา่นมา/ -กาํหนดกรอบแผนงานโครงการของ
ปีงบประมาณใหม่/ -พิจารณาอนุมตัิโครงการ)          

5. จดัทาํรูปเล่มแผนผฏิบตัิงานประจาํปีและแนบรายงานการ
ประชุมที'เห็นชอบแผน เพื'อเสนอประธานกรรมการฯ ลงนาม          
6. แจง้ผลการพิจารณาอนุมตัิโครงการ โดยส่งหนงัสือให้
ผูร้ับผิดชอบโครงการทราบ และแจง้หน่วยงาน/ผูร้ับผิดชอบ
โครงการที'ไดร้ับอนุมตัิ รับเงินสนบัสนุนโครงการ และทราบ
ขั4นตอนการเบิกจ่ายเงินเพื'อดาํเนินตามโครงการที'ผา่นการ
อนุมตัิ          

7. บนัทึกแผนงานโครงการที'ไดร้ับอนุมตัิลงในโปรแกรมการ
บริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิ'นหรือ
พื4นที' (ระบบออนไลน์)          

8. ส่งรายงานการเงินใหก้บัหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้งทุกไตรมาส
และส่งสรุปผลงานประจาํปี      

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560



หัวข้อการดําเนินงาน
เดือน / ปี

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

9. ติดตามการโอนเงินสนับสนันของสปสช.ประจําปี
งบประมาณ และดาวน์โหลดหนังสือแจ้งการสนับสนุน
เงินจากสปสช. ผ่านเวปไซต์ของสปสช.  เป็บไว้ในแฟ้ม          
10. รายงานการรับเงินสมทบต่อคณะกรรมการกองทุน 
และบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ ในเมนู สมุดเงินสด
รับ          
11. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ  ครั้งที่  2 ( - 
พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนระหว่างปี /- 
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการที่ให้การสนับสนุน / - 
รายงานสถานะการเงินทุกไตรมาส / - ทบทวนปัญหา
สาธารณสุขในพื้นที่ / - ติดตามการบันทึกรายงานผ่าน
โปรแกรมระบบออนไลน์)          
12. ดําเนินการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนใน
รูปคณะกรรมการ ปีละ  2  ครั้ง ในระบบออนไลน์  
รายงานผลในระบบออนไลน์ และนําผลการประเมิน
เสนอให้กรรมการรับทราบ และกําหนดแนวทางพัฒนา
กองทุนอย่างต่อเนื่อง         
13. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ  ครั้งที่  3 ( - 
พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนระหว่างปี /- 
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการที่ให้การสนับสนุน / - 
รายงานสถานะการเงินทุกไตรมาส / - ทบทวนปัญหา
สาธารณสุขในพื้นที่ / - ติดตามการบันทึกรายงานผ่าน
โปรแกรมระบบออนไลน์)          



หัวข้อการดําเนินงาน
เดือน / ปี

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

14. ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ  โดยมีหลักฐาน
การติดตาม       

15. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ  ครั้งที่  4 ( - 
พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนระหว่างปี /- 
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการที่ให้การสนับสนุน / - 
รายงานสถานะการเงินทุกไตรมาส / - ทบทวนปัญหา
สาธารณสุขในพื้นที่ / - ติดตามการบันทึกรายงานผ่าน
โปรแกรมระบบออนไลน์)          

 

  

16. รวบรวมผลการดําเนินงานและรายงานการใช้จ่ายเงิน
ให้คณะกรรมการทราบ บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์           

 

 

17. ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานกองทุนในหลายๆ 
ช่องทาง เช่น วิทยุชุมชน  หอกระจายข่าว จดหมายข่าว 
ป้ายประชาสัมพันธ์           

 

 
18. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน
ฯ             



งบประมาณดําเนินโครงการ  ปี 2561

3. อบต.สมทบ ร้อยละ 40      143,000.00    บาท    

1. ยอดคงเหลือยกมาจากปีงบประมาณ 2560     63,902.35  บาท

6. ดอกเบี้ยเงินฝาก 430.58    บาท      

รวม 756,242.86      บาท

4. งบประมาณคงเหลือ 91,171.93   บาท

    

5. รับคืนจากค่าใช้จ่ายโครงการฯ 101,428.00  บาท

2. งบประมาณจาก สปสช.     356,310.00  บาท



ประเภท จํานวน
โครงการ

งบประมาณ ร้อยละ

1. สนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการ 
หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

14 229,320 29

2. สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือ
หน่วยงานอื่น

28 504,389 57

3. สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

3 38,945 6

4. บริหารจัดการกองทุน 3 80,000 6
5.  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 1 50,000 2

รวม 49 902,654 100



เกษตรปลอดโรค  ได้แก่ 
1. โครงการตรวจคัดกรองเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ผู้บริโภคปลอดภัย ได้แก่ 
    1. โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค

ใส่ใจสุขภาพ  ได้แก่ 

     1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยง

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุ

     3. โครงการเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้สูงวัย  ผู้พิการ

     4.  โครงการจัดบริการทันตสาธารณสุข

แผนสุขภาพ/ยุทธศาสตร์ตําบลพลับพลา

“มุ่งสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
คุณภาพ  

เน้นการพัฒนากองทุนอย่างยั่งยืน”



นวัตกรรมกองทุนฯ
ปัญหาและอุปสรรค

-   เด็ก  เยาวชน  และ  ประชาชน  ยังไม่มีความรู้ในด้านการเอาตัวรอด

       เมื่อประสบภัยทางน้ําและช่วยเหลอืผูอ้ื่น  จากการจมน้ําเบื้องต้น

  

      
โครงการ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา  ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

๑.  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และ  ประชาชน  มีความรู้ในเรื่องของการเอาตัวรอดเมื่อประสบภัย
     ทางน้ํา
๒.  เพื่อให้เด็ก  เยาวชน  และ  ประชาชน  ที่เข้าร่วมโครงการ  มีผลสัมฤทธิ์  ในด้านการเอาตัวรอด
     และช่วยเหลือผู้อืน่  จากการจมน้ําเบื้องต้น
๓. เพื่อให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  มีทัศนคติที่ดีต่อวิธีเอาตัวรอด  และวิธีช่วยเหลือผู้อื่นจากภัย
      ทางน้ํา
๔.  เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของ  เด็ก  เยาวชน  และ  ประชาชน  ตําบลพลับพลา  ได้ใช้เวลาว่างให้
     เป็นประโยชน์
๕.  เพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคี  ให้เกิดกับ  เด็ก  เยาวชน  และ  ประชาชนในพื้นที่



โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา  
ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป



โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการเอาชีวิตรอด
ในน้ํา  ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (ต่อ)



โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการเอาชีวิต
รอดในน้ํา  ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (ต่อ)



โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการเอาชีวิต
รอดในน้ํา  ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (ต่อ)



โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา  
ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (ต่อ)



โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการเอาชีวิตรอด
ในน้ํา  ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (ต่อ)



  สวัสดี...


