
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

Smile service for all Songkhla



สมทบงบประมาณร่วมกัน

ปี 58-62 ปีละ 13 ล้าน (26 ล้านบาท)
ปี 63-64 สปสช. 5,549,400 บาท+ อบจ.สงขลา  13 ล้านบาท

ตัดงบบริการฟ้ืนฟูฯในหน่วยบริการเบิกจ่ายส่วนกลาง 

การจัดตั้งกองทุนฯ



ประกาศข้อบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2559

จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
จังหวัดสงขลา พ.ศ.2558

ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ
พ.ศ.2559

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ก ำหนดนโยบำย และจัดสรรทรัพยำกร 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี แผนด าเนินงานกองทุน

ก ำหนดนโยบำย และจัดสรรทรัพยำกร 
แผนอัตราก าลัง

กองสาธารณสุข 



จัดบริการ  จัดหา  ซ่อมบ ารุง 
ดัดแปลง  เปลี่ยนชิ้นส่วน  ยืม-คืน  

กายอุปกรณ์คนพิการ

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงรุกในชุมชน

สนับสนุนโครงการจัดสภาพแวดล้อม
และที่อยู่อาศัย

คนพกิาร  ผู้สูงอายุ  
ผู้ป่วยทีอ่ยู่ในระยะกึง่เฉียพพ  ัน

แัะผู้ทีม่ภีาวะพึง่พงิ

**ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ**



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการที่ได้มาตรฐานตามความจ าเป็น

ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
อย่างมีคุณภาพครอบคลุมทุกพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือขององค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่  4 สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม พื้นที่สาธารณะและที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน

แผนยุทธศาสตร์



ประธานกองทุนฯ (นายก อบจ.)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ผอ.สปสช.เขต 12 สงขลา

กรรมการ 17 คน

อนุฯด้านการบริหาร
จัดการ

อนุฯด้านการเงินและ
บัญชี

อนุฯด้านพัสดุและ
ทรัพย์สิน

อนุฯด้านจัดบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์

ทรัพย์สิน

อนุฯด้านการพัฒนาระบบ
บริการ/ชุมช

อนุฯด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

คณะท างานด้านการพัฒนา
ข้อมูล  เทคโนโลยีและ

สารสนเทศสุขภาพ

คณะท างานด้านการ
ติดตามและประเมินผล

การด าเนินงาน

คณะท างานด้านด้านการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการ

คณะท างานด้านการปรับ
สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย

เลขานุการ : ปลัด อบจ.
ผช.เลขา : กองคลัง,กองส่เสริมฯ,.สสจ.สงขลา

คณะท างานด้านด้านศูนย์
ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์

คณะกรรมการ คณะอนฯุและคณะท างานประกอบด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน



ด้านบริหารฯ ด้านการเงินฯ ด้านการแพทย์ฯ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านพัฒนาระบบบริการฯ

ประธานอนุกรรมการ

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.นิคม  สุวรรณวร
คณะวิศวะฯ มอ.หาดใหญ่ 
ด้านพัฒนาข้อมูลและ IT

รก.ผอ.กองสาธารณสุข
อบจ.สงขลา ด้านการติดตามประเมินผล

ดร.ภานุมาศ  สุยบางด า
ผอ.วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย

ด้านศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์

ผศ.ดร.เนตรนภา  คู่พันธววี
คณะพยาบาล มอ.หาดใหญ่ 
ด้านพิจารณากลั่นกรองโครงการ

นางศิรินารถ  ศิริบรรจง
พมจ.สงขลา 

ด้านการปรับสภาพบ้านฯ

ประธานคณะท างาน

ผอ.กองสาธารณสขุ



หัวหน้างานกองทุนฯ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

ด้านการบริหาร
จัดการ

งานด้านพัสดุและ
ทรัพย์สิน

ด้านการเงินและ
บัญชี

ด้านจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์

ด้านการพัฒนาระบบ
บริการหน่วย/ชุมชน

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

*ผู้ช่วยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ (1)

*ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (1)
*พนง.ขับรถยนต์ (1) 

ว่าง

*ผช.นวก.การเงินและ
บัญชี ( 1 )

**ผช.นักวิชาการสาธารณสุข (1) 
*ผช.นักกายภาพบ าบัด ( 1 )

*ผช.นักจัดการงานทั่วไป 
(2)

หมายเหตุ สัญลักษณ์ ** บุคลากร อบจ.สงขลา  2 คน
* ลูกจ้างกองทุนฯ  6 คน

อัตราว่าง 1 ต าแหน่ง  พนง.ขับรถยนต์





ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

ศูนย์สร้างสุขชุมชน



องค์กรที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจัดตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนาระบบ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดของหน่วยบริการจังหวัด
สงขลา  และที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กับหน่วยบริการปฐมภูมิใน
พื้นที่  เห็นชอบร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

ศูนย์สร้างสุขชุมชน



ศูนย์สร้างสุขชุมชน

ศูนย์บริการ
ฟื้นฟู
สมรรถภาพใน
ชุมชน

ประสานการ
ด าเนินงานขึน้
ทะเบียนคน
พิการ

ศูนย์ข้อมูล
สุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่

ศูนย์ยืม – คืน
กายอุปกรณ์
เครื่องช่วย
ความพิการ

ศูนย์ประสาน
การรวมกลุ่ม
และการจัด
กิจกรรม
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ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์การด าเนินงาน
ศูนย์สร้างสุขชุมชน 2564



คน
พิการ 

ผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยใน
ระยะกึ่ง

เฉียบพลัน

ผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิง

ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ



เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ได้
มาตรฐานตามความจ าเป็น

วัตถุประสงค์



การด าเนินกิจกรรมของผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน  ในการ
ให้บริการกายภาพบ าบัดแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  ทั้งที่ให้บริการภายใน
ศูนย์สร้างสุขชุมชนและที่บ้านในเขตรับผิดชอบของศูนย์สร้างสุขชุมชน

การฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน 



หมายความว่า  บุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในชุมชน  ที่ทางกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพก าหนด

ผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน



ออกแบบหลักสูตรการอบรมผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด
สามารถให้บริการประจ าศูนย์สร้างสุขชุมชนและในชุมชน

ได้อย่างถูกต้อง  ปลอดภัย  และมีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุมศูนย์สร้างสุขชุมชนน าร่อง  ทั้ง 5 ศูนย์ๆ ละ 40 คน 

ปี 62



ปี 2563 ปรับปรุงหลักสูตรอบรมผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

ครอบคลุมศูนย์สร้างสุขชุมชนน าร่อง  ทั้ง 11 ศูนย์ๆ ละ 40 คน 

พัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด

ปี 63



ศูนย์สร้างสุขชุมชน (น าร่อง)
บริการด้วยจิตอาสาที่ผ่านการฝึกอบรม  โดยไม่มีค่าตอบแทน

บริหารจัดการศูนย์ฯ โดยคณะกรรมการศูนย์สร้างสุขชุมชน
ในพื้นที่  ซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน



เงินที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ศูนย์สร้าง
สุขชุมชน  เพื่อน าไปจ่ายให้กับผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนที่ให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพทั้งที่ให้บริการภายในศูนย์สร้างสุขชุมชนและที่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ของศูนย์สร้างสุขชุมชน  ทั้งนี้ภายใต้โครงการ/แผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพก าหนด 

เงินค่าตอบแทน

การปฏิบัติหน้าที่และเบิกจ่ายไม่ซ้ าซ้อนกับ อสม. และ CG



PROGRAM ศูนย์สร้างสุขชุมชน 

เบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม SERVICE



ออกแบบและพัฒนาระบบยืม-คืน-รับบริจาค กายอุปกรณ์



งบประมำณที่สนับสนุน
จัดซื้อ/จัดหา
วัสดุ อุปกรณ์
กายภาพบ าบัด

อื่นๆ ภายใต้
วัตถุประสงค์โครงการ

การปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร 
< 40%ของวง
งบที่สนับสนุน

ทั้งหมด



ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร

ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่วันที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน

ระยะเวลาด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและปรับสภาพแวดล้อม  
ภายใน  120 วัน ภายหลังได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ



กำรด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์สร้ำงสุขชุมชน 
มีอ ำนำจหน้ำที่

บริหารจัดการศูนย์สร้างสุขชมุชน

การพัฒนารูปแบบการดแูลชว่ยเหลือและ
ฟื้นฟู

จัดท าข้อมูลและแผนด าเนินงานของศูนย์
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ศูนย์สร้างสุขชุมชน
ปี 62 เปิดให้บริการ 5 ศูนย์ : ทม.เขารูปช้าง  ทม.สะเดา ทต.ระโนด  อบต.ทับช้างนาทวี และ อบต.คูหา (สะบ้าย้อย)

ปี 63  ขยายเพ่ิม 6 ศูนย์ ใน 5 อ าเภอ  ปี 64 เตรียมขยายพื้นที่ อีก 6 อ าเภอ 



หมวด 1
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน 

การจัดท าบัญชี และรายงาน  ของศูนย์สร้างสุขชุมชน

การรับเงิน และการเก็บ
รักษาเงิน

การจ่ายเงินศูนย์สร้าง
สุข

การจัดท าบัญชีและ
รายงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการศูนย์สร้างสุขชุมชน



หมวด 2
การก ากับติดตามเงินศูนย์สร้างสุขชุมชน

อปท. หน่วยบริการ  
หน่วยงานสาธารณสุข

กรณีกลุ่มคนพิการ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น



กำยอุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำรประจ ำศูนย์สร้ำงสุขชุมชน

ไม่มีนัก
กายภาพบ าบัด

มีนัก
กายภาพบ าบัด

เอกสารแนบท้ายประกาศกองทนุฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบรหิารจัดการศนูย์สรา้งสุขชมุชน

หมวด 3



Smile service for all Songkhla




