
การจัดสรรงบประมาณ
(เกลี่ยประชากร)

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่

นส.มนัสชนก ณ มงคล
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่



ที่มาและแนวคิด
• สปสช. ต้องจัดสรรงบประมาณให้กับ อปท. (45 บาท/ปชก.) ตามเป้าหมายประชากรที่ได้รับงบประมาณ 

โดยใช้จ านวนประชากรไทย ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นตัวแทนในการจัดสรร
• ส านักบริหารงานทะเบียน สปสช. แจ้งเวียนประกาศจ านวนประชากร ณ 1 เมษายน 2563 โดยแจ้งจ านวนประชากรไทยที่ใช้ในการจัดสรร 

(ประชากร PP) และ จ านวนผู้มีสิทธิ UC โดยมีการแจ้งจ านวนประชากร รายเขต และรายจังหวัดเท่านั้น  ไม่มีรายงานตัวเลขในระดับอ าเภอต าบล
• การนับจ านวนประชากรไทยที่ใช้ในการจัดสรร สปสช. ใช้วิธีการนับ แบบ Hybrid คือ นับตามจังหวัดที่ลงทะเบียนและการนับตามภูมิล าเนา

และไม่นับรวมบุคคลที่ยงัไม่ลงทะเบียนตามมาตรา6 (ค่าว่าง) บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (รอยืนยันสิทธิ) คนไทยในต่างประเทศ บุคคลต่างด้าว บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสทิธิ
บุคคลต่างด้าวที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพ ** ซึ่งส่งผลให้ จ านวนประชากรที่ใช้ในการจัดสรร ไม่สอดคล้องกับจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ **

• สปสช.เขต ต้องด าเนินการ เกล่ียจ านวนปชก.ที่ใช้ในการจัดสรร จากระดับจังหวัดไปเป็นจ านวนประชากรรายกองทุน
(แต่ละอปท.) จึงเปรียบเสมือนการจัดสรรงบประมาณ (x45 บาท) ซึ่งหากไม่มีปัจจัยอื่น การจัดสรรดังกล่าว ก็จะเป็นเพียง
การแบ่งส่วนงบประมาณโดยยึดตามสัดส่วนของจ านวนประชากรเท่านั้น

• เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณสะท้อนตามผลงานบริการ จึงต้องเพ่ิมปัจจัยอื่น ในการพิจารณาปรับเกลี่ยจ านวนปชก.
ที่อปท.แต่ละแห่งจะได้รับการจัดสรร   โดยการน าปัจจัยต่างๆ ที่สปสช.มีข้อมูล มาร่วมพิจารณา เช่น ประสิทธิภาพ
ในการเบิกจ่ายงบกองทุน  ประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ เป็นต้น



แนวคิดในการจัดสรรงบประมาณ (เกลี่ยประชากร)

5,319,576
จ านวนประชากรที่ใช้ในการจัดสรร

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

คน

239.38
วงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดสรร

ล้านบาท

❑ เป็นการจัดสรรในระดับกองทุนภายในจังหวัด (เกลี่ยประชากรภายในจังหวัด)
เพราะฉะนั้น ตัวเลขผลรวมจ านวนประชากรที่ได้รับจัดสรรทุกกองทุนในจังหวัด
จะเท่ากันกับตัวเลขจ านวนประชากรที่ส านักทะเบียนแจ้ง

❑ จากจ านวนประชากรรายจังหวัด ที่ส่วนกลางแจ้ง จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน

❑ ร้อยละ 80 จะท าการเกลี่ยตามจ านวนประชากรในพื้นที่
❑ ร้อยละ 20 จะท าการจัดสรรตามผลงาน โดยใช้ปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ พิจารณาจากร้อยละเงินคงเหลือ โดยก าหนดน้ าหนัก = 70
2. ประสิทธิภาพในการสมทบงบประมาณ พิจารณาจากความไวในการสมทบ โดยก าหนดน้ าหนัก = 25 
3. ผลการประเมินตนเอง ก าหนดน้ าหนัก = 5

ค านวณคะแนนรวม 3 ด้าน แบบถ่วงน้ าหนัก  และจัดสรรประชากร ตามสัดส่วนคะแนน ที่แต่ละกองทุนได้รับ
***จ านวนประชากรในส่วนเพ่ิม จะแปรผันตรงกับผลการด าเนินงานของกองทุน***



แบบจ าลองการจัดสรร

Part 1: 80% จัดสรรตามสัดส่วนจ านวนประชากร

ตัวอย่าง จังหวัดเชียงใหม่ 1,711,954 คน 

Part1. Total Pop = 1,369,563 คน

สัดส่วนจ านวนประชากร = 
จ ำนวนประชำกรของ อปท.นัน้ๆ

จ ำนวนประชำกรของ อปท.ทัง้หมดในจงัหวดั
×100

ตัวอย่าง L8681 เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า มีประชากร 2,637 คน
คิดเป็นสัดส่วน 0.1540345 ส่วน จากทั้งหมด 100 ส่วนของทั้งจังหวัด

จะได้รับการจัดสรร ประชากร ใน Part 1 = 2,110 คน
หมายเหต:ุ สัดส่วนปชก. ที่น ามาใช้จัดสรร
ควรใช้จ านวนปชก.ตามทะเบียนราษฎร์
เนื่องจาก เป็นจ านวนประชากรที่ อปท.รับรู้



แบบจ าลองการจัดสรร

Part 2:  20%  จัดสรรตามผลการด าเนินงานกองทุน

ตัวอย่าง จังหวัดเชียงใหม่ 1,711,954 คน 

Total Pop = 342,391 คน

วิธีการคิด: ค านวณคะแนนแต่ละด้าน (3ด้าน)
แล้วค านวณคะแนนรวมถ่วงน้ าหนัก
จากนั้น จัดสรรประชากรส่วนเพิ่ม ตามสัดส่วน

1. ร้อยละคงเหลือ (weight=70)
ค านวณร้อยละเบิกจ่าย = 100 – ร้อยละคงเหลอื
จากนั้นค านวณ Percentile Rank จากทุกกองทุนในจังหวัด
ใช้ ค่า PR เป็นคะแนน  เพื่อเป็นการให้คะแนนอิงกลุ่ม
ดังนั้นกองทุนที่เบิกจ่ายได้เยอะสุด จะได้ 100 คะแนน
กองทุนที่เหลือเงินมากที่สุด จะได้ 0 คะแนน

2. ความไวในการสมทบ (weight=25)

สมทบภายในไตรมาสแรก = 100 คะแนน
สมทบภายในไตรมาสสอง = 67 คะแนน
สมทบหลังไตรมาสสอง = 33 คะแนน
ยังไม่มีการสมทบ = 0 คะแนน

3. คะแนนประเมินตนเอง (weight=5)

ใช้คะแนนรวมในการประเมินตนเอง (เต็ม 100)
ค านวณเป็นค่า Percentile Rank ในจังหวัด
และใช้ค่า PR เป็นคะแนน เพื่อเป็นการให้คะแนน
แบบอิงกลุ่ม

คะแนนรวม = ((0.7*Score1) + (0.25*Score2) + (0.05*Score3) 
จากนั้น จัดสรรประชากรส่วนเพิ่ม ตามสัดส่วนคะแนนรวมทั้งจังหวัด



สัดส่วนจ านวนประชากรที่ได้รับจัดสรร
ปีงบประมาณ 2564



จ านวนกองทุน 142 กองทุน
ประชากร 1,087,274 คน



จ านวนกองทุน 210 กองทุน
ประชากร 1,711,954 คน



จ านวนกองทุน 99 กองทุน
ประชากร 420,225  คน



จ านวนกองทุน 71  กองทุน
ประชากร 420,846 คน



จ านวนกองทุน 48 กองทุน
ประชากร 222,415 คน



จ านวนกองทุน 83 กองทุน
ประชากร 387,825 คน



จ านวนกองทุน 100 กองทุน
ประชากร 664,119 คน



จ านวนกองทุน 57 กองทุน
ประชากร 404,918 คน



จะท าการพิจารณาจัดสรรประชากร
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓



❑ เป็นการจัดสรรในระดับกองทุนภายในจังหวัด (เกล่ียประชากรภายในจังหวัด)
เพราะฉะนั้น ตัวเลขผลรวมจ านวนประชากรที่ได้รับจัดสรรทุกกองทุนในจังหวัด
จะเท่ากันกับตัวเลขจ านวนประชากรที่ส านักทะเบียนแจ้ง

❑ จากจ านวนประชากรรายจังหวัด ที่ส่วนกลางแจ้ง จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน

❑ ร้อยละ 80 จะท าการเกลี่ยตามจ านวนประชากรในพื้นที่
❑ ร้อยละ 20 จะท าการจัดสรรตามผลงาน โดยใช้ปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ พิจารณาจากร้อยละเงินคงเหลือ โดยก าหนดน้ าหนัก = 50
2. ประสิทธิภาพในการสมทบงบประมาณ พิจารณาจากความไวในการสมทบ โดยก าหนดน้ าหนัก = 20 
3. มีการด าเนินงานโครงการเกี่ยวกับพัฒนาการและโภชนาการเด็ก  โดยก าหนดน้ าหนัก = 15
4. มีการด าเนินงานโครงการเกี่ยวกับ เบาหวาน/ความดัน/NCD โดยก าหนดน้ าหนัก = 15


