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บทคัดย่อ

1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย ์

ตำาบลสุขไพบูลย์ อำาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

GUIDELINE FOR HEALTH SECURITY FUND’SMANAGEMENT IN 

SUKPAIBOON SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, 
SUKPAIBOON SUBDISTRICT, SOENG SANG DISTRICT, NAKHONRATCHASIMA PROVINCE

 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาในการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพองคก์าร

บรหิารสว่นตำาบลสุขไพบูลย ์อำาเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา 2) เพือ่หาแนวทางทีเ่หมาะสมในการบรหิารจดัการกองทนุ

หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์ ประชากรคือ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์ พนักงานส่วน

ตำาบลที่รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำานวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำาเนินการวิจัย ประกอบด้วย แบบ

สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาผลการศึกษาพบว่า 

 1. สภาพและปญัหาในการบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสขุไพบลูย ์อำาเภอเสงิสาง

จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ในด้านบุคลากรนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ

ข้อบังคับการใช้จ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ กลุ่ม หรือ องค์กร หรือ ชุมชน ที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำาโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบการใช้จ่ายเงินของกองทุน

หลกัประกนัสขุภาพ สำาหรบัด้านงบประมาณกข็าดการประชมุวางแผนการใชจ้า่ยเงนิกอ่นทีจ่ะทำาแผนงานโครงการประจำาป ี

ทำาให้เกิดปัญหาในการสนบัสนุนงบประมาณ และเกิดความล่าช้าในการสนับสนนุงบประมาณ สว่นการบริหารจัดการดา้น

วัสดุอปุกรณไ์มม่ปีญัหา เพราะการใชว้สัดอุปุกรณต์า่งๆ ของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพจะบรูณาการใชร้ว่มกนักบัองคก์าร

บรหิารสว่นตำาบลสขุไพบูลย ์และจะใชง้บประมาณจากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในประเภทกจิกรรมที ่4 งบบรหิารจดัการ

ในการจัดซื้อ 

 ด้านการจัดการนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบข้อบังคับของกองทุน ทำาให้

เกิดปัญหาในเรื่องของการดำาเนินงาน ไม่มีการประชุมการวางแผนการดำาเนินงาน หรือจัดทำาปฏิทินการปฏิบัติงานประจำา
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ปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขาดการประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานต่างๆของกองทุนเพื่อให้หมู่บ้าน โรงเรียน ชมรม 

องค์กรต่างๆ ได้รับทราบระยะเวลาในการดำาเนินงานด้านต่างๆ

 2. แนวทางการบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสขุไพบูลย ์อำาเภอเสงิสาง จงัหวดั

นครราชสมีา มดีงัน้ี 1) ดา้นบคุลากร ควรมกีารจดัฝกึอบรมใหค้วามรูแ้กค่ณะกรรมการบรหิารกองทนุเกีย่วกบัเรือ่งระเบยีบ 

ข้อบังคบัการดำาเนนิงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพและกระตุน้ใหค้ณะกรรมการบรหิารกองทุนมบีทบาทในการบรหิารและ

ปฏบิตังิานตามทีไ่ดแ้บง่หนา้ที ่2) ด้านงบประมาณ สรา้งความเขา้ใจพืน้ฐานใหก้บัคณะกรรมการบรหิารกองทนุหลกัประกนั

สุขภาพ ประชาชนและภาคีเครือข่าย หน่วยงานต่างๆ ในด้านระเบียบและข้อบังคับในการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุน

3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีความเพียงพอเนื่องจากมีการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์และใช้

งบประมาณของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในการจัดซือ้ 4) ดา้นการบรหิารจดัการ จดัฝกึอบรมและกระตุน้ใหค้ณะกรรมการ

บริหารกองทุนมีบทบาทในการบริหาร มีการจัดทำาแผนการดำาเนินงานหรือจัดทำาปฏิทินการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการดำาเนินงานของกองทุน

 คำาสำาคัญ: การบริหารจัดการ , กองทุนหลักประกันสุขภาพ, องค์การบริหารส่วนตำาบล

ABSTRACT

 The purposes of this study were 1) to study the conditions and problems for health security

fund’s management in Sukpaiboonsubdistrictadministrative organization, Soeng Sang District, 

Nakhonratchasimaprovince, 2) to find a well practice setupguideline for Health Security Fund’s Management

in SukpaiboonSubdistrict Administrative Organization. The population in this study consisted of the 

committees of management in health Security Fund’s Management, the village chief, the president of the 

village chief ‘s healthyvolunteers,the members of the council of Sukpaiboon Subdistrict Administrative

Organization, the officials who responsive in Security Fund working, a total of 26 persons. The research 

instruments were interviewing form, and focus group method.The data were conducted by content 

analysis. The results were as follows :

 1. The condition and problem of health Security Fund’s Management in SukpaiboonSubdistrict 

Administrative Organization, SukpaiboonSubdistrict, SoengSang District, Nakhonratchasima Province, 

showed that 1) the personnel and committee of managementin Health Security Fund lacked of knowl-

edge and In addition ,understanding in regulations of budgeting administration of Healthy Security Fund 

groups, organizations, and communities, who concerned with Healthy Security Fund were also lacked 

of knowledge and understand in project creations, compatible with budgeting regulations, 2) lacked 

of meeting in planning for budgeting management before annual projects planning, which effected to 

the financial supporting problems and delayed in financial management, and 3) There are problems 
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in materials and equipments managements, because of the Healthy Security Fund and the Subdistrict 

Administrative Organization had integrated cooperating in financial management and using the financial

of Healthy Security Fund from the 4th activity for buying administration, 4) the committee of the fund 

management lacked of knowledge and understanding in regulations of funding, which effected to 

the administrative planning problems, or schedule of annual project operation, and lacked of public 

relations on working of the Healthy Security Fund to knowing information of concerned villages, groups 

and organizations about period of operation times.

 2. The guideline for Health Security Fund’s Management in SukpaiboonSubdistrict Administrative 

Organization were as follows, 1) for the personnel dimension, a training for enrichment of administrative

committee’s knowledge about regulations of Healthy Security Fund should be provided and encourage

the committees to account in their rolls of responsibilities, 2) for the financial dimension, should 

enhance in understanding for financial regulations of funding committees, citizens, and associated 

network sectors, 3) for the materials and equipments, should support sufficiently for integrated 

managements of finance between Healthy Security Fund and Subdistrict Administrative Organization, 

and 4) for the management dimension, should provide in training and encouraging the committee of 

funding in creation the operational plans for working and public relations to the concerned groups of 

persons to get information of funding continuously. 

 Keywords : Management, Health Security Fund,Subdistrict Administrative Organization
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บทนำา

 พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 18 (9) และมาตรา 47 (สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ. (2553). คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่) ได้กำาหนดให้สำานักงานหลัก

ประกนัสขุภาพแหง่ชาตดิำาเนินการสง่เสริมการมสีว่นร่วมตามความพรอ้มความเหมาะสมและความตอ้งการของประชาชนใน

ทอ้งถิน่โดยใหค้ณะกรรมการสนับสนุนและประสานกบัองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินกำาหนดหลกัเกณฑเ์พือ่ใหอ้งคก์รดงักลา่ว

เป็นผู้ดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงมีมติเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2549 เห็นชอบให้จัดตั้ง

ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ขึ้น (สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2553). คู่มือการปฏิบัติงานกองทุน

หลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที)่ทัง้นีเ้พือ่ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดำาเนนิงานและบรหิารจดัการระบบ

หลกัประกนัสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบังานสง่เสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคในระดบัทอ้งถิน่และเพือ่ใหร้ะบบหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งจากอำานาจหน้าที่ดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญที่ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

 ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดจ้ดัตัง้กองทนุหลกัประกันสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสขุไพบูลยข้ึ์นโดยมเีป้าหมาย

เพือ่เปน็การสร้างหลักประกนัสขุภาพใหก้บัประชาชนในพืน้ทีโ่ดยสง่เสรมิกระบวนการการมสีว่นรว่มตามความพรอ้มความ

เหมาะสมและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิซึง่ไดด้ำาเนนิ

การออกระเบยีบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสขุไพบลูย ์(ระเบยีบกองทนุ

หลักประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสขุไพบลูย.์2553) แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารกองทนุหลกั

ประกันสุขภาพ คณะอนุกรรมการช่วยเหลือในการปฏิบัติงานโดยดำาเนินการมาจนถึงปัจจุบันแต่ยังมีปัญหาและอุปสรรค

ในการบริหารจัดการกองทุน ได้แก่ การอนุมัติโครงการต่างๆ ยังไม่ถูกต้อง การจัดทำางบประมาณในโครงการไม่ถูกต้อง

มีความล่าช้าในการสนับสนุนงบประมาณ จึงทำาให้ยังไม่ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์ อำาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

ถึงสภาพการบริหารจัดการ ปัญหาในการบริหารจัดการและแนวทางในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพจะทำาให้

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาสภาพและปญัหาในการบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสขุไพบลูย์

อำาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

 2. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์ 

อำาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-dept Interview) แบบไม่มีโครงสร้างตาม

แนวทางการสัมภาษณ์ (InterviewGuide) แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกเสียงและถอดเทปเพื่อศึกษาสภาพและ

ปญัหาในการบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสขุไพบลูย ์และการสนทนากลุม่ (Focus 

Group Discussion) เพือ่หาแนวทางในการบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสขุไพบลูย ์
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โดยการบันทึกเสียงแล้วถอดเทปนำาข้อมูลมาวิเคราะห์

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 15 คน ประธานอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 13 คน กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน 13 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์ 26 คน 

พนักงานส่วนตำาบลที่รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 3 คน จำานวนรวม 70 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ง

นี้ประกอบด้วย

 1) กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึก ทำาการเจาะจงศึกษา จำานวน 25 คนจากประชากรจำานวน 70 คน เพื่อศึกษา

ข้อมูลสภาพและปัญหาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์

 2) กลุ่มตัวอย่างสำาหรับการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ

บรหิารสว่นตำาบลสุขไพบลูย ์อำาเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา เจาะจงศกึษา จำานวน 26 คน ประกอบดว้ย คณะกรรมการ

บรหิารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ ประธานอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น ผูใ้หญบ่า้น สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนตำาบลสุขไพบูลย์ พนักงานส่วนตำาบลที่รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สาธารณสุขอำาเภอเสิงสาง

ผลการวิจัย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า การดำารงตำาแหน่งตามบทบาททางสังคม เป็นคณะกรรมการ

บริหารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ ผูใ้หญ่บา้นสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ประธานอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำา

หมูบ่า้น และพนักงานส่วนตำาบลทีร่บัผดิชอบการดำาเนนิงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ มรีะยะเวลาการดำารงตำาแหนง่ 4 ปี

ขึ้นไป จำานวน 26 คน

 2. ลักษณะการบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสขุไพบลูย ์อำาเภอเสงิสาง จงัหวดั

นครราชสีมา พบว่า

  2.1 ด้านบุคลากร มีโครงสร้างแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน

สขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสขุไพบลูย ์2) คณะอนกุรรมการดา้นการบรหิารจดัการกองทนุ 3) คณะอนกุรรมการดา้น

การดำาเนินกิจกรรมกองทุน 4) คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานกองทุน

  2.2 ดา้นงบประมาณ ได้รับงบประมาณจากสำานักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตติามจำานวนรายหวัของประชากร

ในตำาบลรายละ 40 บาท องค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์ สมทบ 30 % ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก

สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ มกีารจัดสรรงบประมาณโดยการอนมุตัขิองคณะกรรมการบรหิารกองทุนจากแผนงาน

โครงการที่กลุ่มองค์กร ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ขอรับการสนับสนุน ตามลักษณะของกิจกรรม 4 ประเภท ดังนี้ 

1) กจิกรรมการบรกิารสุขภาพตามชดุสทิธปิระโยชน ์2) กจิกรรมสนบัสนนุงบประมาณแกห่นว่ยบรกิารสาธารณสขุทีอ่ยูใ่น

ทอ้งถ่ิน 3) กจิกรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพโดยประชาชนและชมุชนทอ้งถิน่ 4) กจิกรรมการบรหิารกองทนุ พฒันาศกัยภาพ

กรรมการและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 3. สภาพและปัญหาในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์ อำาเภอ

เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า

  3.1 ด้านบุคลากร 1) คณะกรรมการบริหารกองทุนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับการใช้จ่าย

เงนิของกองทนุ 2) กลุ่ม องคก์ร ชมุชน ทีข่อรบังบประมาณสนบัสนนุจากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพไมม่คีวามรูค้วามเข้าใจ

ในการจัดทำาโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบการใช้จ่ายเงินของกองทุน

  3.2 ด้านงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพขาดการประชุมวางแผนการใช้จ่ายเงินก่อนที่จะทำาแผนงาน

โครงการประจำาปี ทำาให้เกิดปัญหาในการสนับสนุนงบประมาณ และเกิดความล่าช้าในการสนับสนุนงบประมาณ
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  3.3 ดา้นวสัดอุปุกรณ ์การบรหิารจดัการดา้นวสัดอุปุกรณไ์มม่ปีญัหา เพราะการใชว้สัดอุปุกรณต์า่งๆ ของกองทนุ

หลักประกันสุขภาพจะบูรณาการใช้ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์และจะใช้งบประมาณจากกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพในประเภทกิจกรรมที่ 4 งบบริหารจัดการในการจัดซื้อ

  3.4 ด้านการจัดการ 1)คณะกรรมการบริหารกองทุนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบข้อบังคับของกองทุน

ทำาใหเ้กดิปญัหาในเรือ่งของการดำาเนนิงาน 2) กองทนุหลกัประกนัสขุภาพไมม่กีารประชมุการวางแผนการดำาเนนิงาน หรอื

จดัทำาปฏทินิการปฏบิติังานประจำาปขีองกองทนุ 3) กองทนุหลกัประกนัสขุภาพขาดการประชาสมัพนัธก์ารดำาเนนิงานตา่งๆ 

ของกองทุนเพื่อให้หมู่บ้าน โรงเรียน ชมรม องค์กรต่างๆ ได้รับทราบระยะเวลาในการดำาเนินงานด้านต่างๆ ของกองทุน

 4. แนวทางในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์ อำาเภอเสิงสาง 

จังหวัดนครราชสีมา พบว่า

  4.1 ดา้นบคุลากร กองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสขุไพบูลยค์วรมกีารใหค้วามรูแ้ละจดัการ

ฝึกอบรมเกีย่วกบัการดำาเนนิงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพและระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหค้ณะกรรมการบรหิารกองทนุ

หลักประกันสุขภาพและประชาชนในหมู่บ้าน โรงเรียน องค์กรต่างๆ ที่เข้ามาขอรับบริการทราบ

  4.2 ด้านงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ เพื่อวางแผนใช้จ่ายเงินก่อนการจัดทำาแผนงานโครงการในแต่ละปี และจัดประชุมองค์กรภาคี ภาคประชาชน เพื่อ

ทำาความเข้าใจในการจัดทำางบประมาณลงในโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ

บริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์และดำาเนินการจัดทำางบประมาณให้ตรงตามระยะเวลาที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติกำาหนด 

  4.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีความเพียงพอเนื่องจากมีการบูรณาการใช้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์

และใช้งบประมาณของกองทุนในประเภทกิจกรรมที่ 4 งบบริหารจัดการ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

  4.4  ดา้นการจดัการ 1) กองทนุหลกัประกนัสขุภาพควรจดัทำาแผนงานโครงการฝกึอบรมแกค่ณะกรรมการบรหิาร

กองทุนและให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำาเนินงานกองทุน ระเบียบข้อบังคับของกองทุน 2) กองทุนหลักประกัน

สขุภาพควรมกีารเชญิคณะกรรมการบรหิารกองทนุประชมุอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่แจง้ความเคลือ่นไหวของการดำาเนนิงานกองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพและสรา้งความกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 3) กองทนุหลกัประกนัสขุภาพควรมี

การจัดทำาแผนการดำาเนนิงานหรอืจดัทำาปฏทินิปฏบิตังิานประจำาป ี4) กองทนุหลกัประกนัสขุภาพควรมกีารประชาสมัพนัธ์

การดำาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

สรุปผลการวิจัย

 จากการศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารจัดการกองทุนและแนวทางในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์นั้น ถ้าจะให้การบริหารจัดการดีขึ้นควรมีการปรับปรุง ดังนี้

 1. การจัดการฝึกอบรม โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพควรทำาแผนงานโครงการฝึกอบรมแก่คณะกรรมการบริหาร

กองทนุและผู้รับบริการใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการดำาเนนิงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ ระเบยีบขอ้บงัคบัของกองทนุ

 2. กองทนุหลักประกนัสขุภาพควรมกีารเชญิคณะกรรมการบรหิารกองทนุประชมุอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่แจง้ความเคลือ่นไหว

ของการดำาเนินงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพและสรา้งความกระตอืรอืรน้ในการปฏบัิตงิานและควรมกีารศกึษาดงูานการ

ดำาเนนิงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ทีป่ระสบผลสำาเรจ็ในการดำาเนนิงานเพือ่มาปรบั

ใช้ในการบริหารจัดการ

 3. กองทุนหลักประกันสุขภาพควรมีการจัดทำาแผนการดำาเนินงานหรือจัดทำาปฏิทินปฏิบัติงานประจำาปี
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 4. กองทุนหลักประกันสุขภาพควรมีการประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้

รับทราบอย่างทั่วถึง

อภิปรายผล

 จากการศกึษาหาแนวทางการบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสขุไพบลูย ์อำาเภอ

เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้

 1. สภาพและปัญหาในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์ ท่ีพบว่า 

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับการใช้จ่ายเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพ กลุ่ม องค์กร ชุมชนที่ขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพไม่มีความรู้ความเข้าใจใน

การจัดทำาโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบการใช้จ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการด้านงบ

ประมาณต้องมีการจัดประชุมวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และกองทุนหลักประกันสุขภาพขาด

การประชาสมัพันธ์การดำาเนนิงานของกองทนุใหป้ระชาชนไดร้บัทราบนัน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รชัน ีสรรเสรญิ (2553)

ได้ศกึษาเรือ่งคณุภาพการดำาเนนิงานระบบหลกัประกนัสขุภาพในชมุชน:บทเรยีนรูจ้ากประเทศไทย พบวา่การพฒันาองคก์ร

ควรมกีารพฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการบรหิารและอนกุรรมการเพือ่ใหก้ารดำาเนนิการใหด้ยีิง่ขึน้ ในสว่นของการจดัสรร

งบประมาณเพือ่ใหก้ารขบัเคลือ่นกองทนุเปน็ไปด้วยความสะดวกรวดเรว็และตอ่เนือ่งและมเีวลาการดำาเนนิการตามโครงการ 

ควรกำาหนดสัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจนและควรดำาเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ การประชาสัมพันธ์

กองทุนหลักประกันสุขภาพการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของกองทุนควรมีการประชาสัมพันธ์ดำาเนินการในลักษณะ

สื่อสารมวลชน เช่น การใช้สื่อทางวิทยุร่วมด้วย 

 2.  แนวทางการบรหิารจัดการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสขุไพบูลย ์อำาเภอเสงิสาง จงัหวดั

นครราชสีมา 

 ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสนทนา จำานวน 26 คน ประกอบด้วย คณะ

กรรมการบริหารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ จำานวน 7 คน ผูใ้หญบ่า้น จำานวน 5 คน ประธานอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำา

หมูบ้่านจำานวน 5 คน สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสขุไพบลูย ์จำานวน 5 คน พนกังานสว่นตำาบลสขุไพบลูยท์ีร่บัผดิ

ชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำานวน 3 คน สาธารณสุขอำาเภอเสิงสางจำานวน 1 คน จากการสนทนากลุ่ม สามารถ

สรุปแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์ อำาเภอเสิงสาง

จังหวัดนครราชสีมา ได้ดังนี้ 1) การจัดการฝึกอบรม โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพควรจัดทำาแผนงานโครงการฝึกอบรม

ให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนและผู้รับบริการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การดำาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2) การประชุม โดยกองทุน

หลักประกันสุขภาพควรมีการเชิญคณะกรรมการบริหารกองทุนประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุม 2 เดือนครั้ง เพื่อแจ้ง

ความเคลือ่นไหวของการดำาเนนิงานกองทนุและสรา้งความกระตอืรอืรน้ในการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรหิารกองทุน 

กระตุ้นให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีบทบาทในการบริหารและปฏิบัติงานตามที่ได้แบ่งหน้าที่กันไว้เพื่อความเข้มแข็ง

และมั่นคงของกองทุน 3) การวางแผนการดำาเนินงานโดยจัดประชุมให้มีการจัดทำาปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละปีตั้งแต่

ต้นปีงบประมาณ 4) การประชาสัมพันธ์ โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ทั้งในด้านของเอกสารและหอกระจายข่าวอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการดำาเนินงานของกองทุนอย่างทั่วถึงกันจากแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพที่ได้กล่าวนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะธิดา นาคะเสถียร (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การถอดบทเรียน

การดำาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรณีศึกษา: บางนำ้าผึ้ง พบว่า การดำาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพต้อง



110 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

เน้นการพัฒนาศักยภาพประชาชน การเสริมสร้างพลังอำานาจให้กับประชาชนในพื้นที่ในฐานะของการเป็นเจ้าของสุขภาพ

ของตนเอง สร้างระบบดูแลกันเองในชุมชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา

 1. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์ควรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา

ศกัยภาพคณะกรรมการบรหิารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพและภาคเีครอืข่ายในการดำาเนนิงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสขุไพบลูยเ์พือ่เพิม่ทกัษะในการบรหิารจดัการกองทนุและแกไ้ขปญัหาในการบรหิารจดัการดา้น

บุคลากรและด้านการจัดการกองทุน

 2. กองทนุหลักประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสขุไพบลูย ์ควรจดัโครงการเสยีงตามสายกบัการดแูลสขุภาพ

ประชาชน โดยพดูถงึภาวะสขุภาพของประชาชนในตำาบลและการดำาเนนิงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพใหป้ระชาชนไดร้บัรู้

ข้อมูลการดำาเนินงานของกองทุน รู้จักกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำาบล

 3. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำาบลสุขไพบูลย์ ควรมีโครงการจัดนิทรรศการหมู่บ้านสุขภาพดี

เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำาคัญในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและเป็นการนำาเสนอผลงานของกองทุนในแต่ละปี

ข้อเสนอแนะสำาหรับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 1. สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรกำาหนดแนวปฏิบัติในการใช้งบประมาณให้ชัดเจนในแต่ละลักษณะ

ของกจิกรรมและเพ่ิมความชดัเจนในเรือ่งการจดัทำาโครงการ เพราะทีก่องทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถ่ินนำามาปฏบัิติ

ไม่มั่นใจว่าโครงการที่จัดทำาขึ้นถูกต้องหรือไม่ และถ้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นนำางบประมาณไปใช้จ่าย

ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องการแล้วสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะ

ดำาเนินการอย่างไร

 2. ควรมีระบบการติดตาม ควบคุมและกำากับงบประมาณโดยหน่วยงานของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณไม่ถูกหลักการ
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