
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ครั้งที่ 1/2559 
วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
....................................................... 

  ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสงคราม แสงแลบ นายก อบต.เขากระปุก 

ประธานกรรมการ (แทน) 
สงคราม  แสงแลบ  

2   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่ายาง 
ท่ีปรึกษา 

-  

3   สาธารณสุขอ าเภอท่ายาง 
ท่ีปรึกษา 

-  

4 นายฉาย นาวารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองประธานกรรมการ 

ฉาย  นาวารัตน์  

5 นายสุริยะ ฉินนวกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองประธานกรรมการ 

สุริยะ ฉินนวกิจ  

6 นายสมพล จันทร์หร่าย รองประธานสภา อบต.เขากระปุก 
กรรมการ 

สมพล จันทร์หร่าย  

7 นายสุปมิตร  พุ่มแย้ม สมาชิก สภา อบต. หมู่ท่ี 2 
กรรมการ 

สุปมิตร  พุ่มแย้ม  

8 นายพงษศ์ธร หนูพลาย ผอ.รพ.สต.เขากระปุก 
กรรมการ 

พงษศ์ธร หนูพลาย  

9 นายปิยะภัทร พันธ์ซ้อน ผอ.รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
กรรมการ 

ปิยะภัทร พันธ์ซ้อน  

10 นางรุ่งวรรณา เพชรพูล อสม. 
กรรมการ 

รุ่งวรรณา เพชรพูล  

11 นางสุนันท ์ ทองรอด อสม. 
กรรมการ 

สุนันท์ ทองรอด  

12 นายชุบ วันชะนะ ผู้แทนชุมชน 
กรรมการ 

ชุบ วันชะนะ  

13 นายธนู ปานทิพย์ ผู้แทนชุมชน 
กรรมการ 

-  

14 นายพงษ์เพชร จิตระวัง ผู้แทนชุมชน 
กรรมการ 

-  

15 นายธีรพล พันธ์ประดิษฐ ผู้แทนชุมชน 
กรรมการ 

-  

16 นางโสภิศตา เพ็งอุดม ผู้แทนชุมชน  
กรรมการ 

โสภิศตา  เพ็งอุดม  

17 นายอนวัช พลอยบุศย์ ปลัด อบต.เขากระปุก 
กรรมการ/เลขานุการ 

อนวัช พลอยบุศย์  

18 น.ส.ชนัญชิดา ตัณฑวงค์ หัวหน้าส านักปลัด 
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

ชนัญชิดา  ตัณฑวงค์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางพวงเพชร    ข าสี จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน 

รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 
คณะท างานการเงิน การคลัง และพัสด ุ

พวงเพชร  ข าสี  

2 
 

นายสุรพงษ์ ปานรอด นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
คณะท างานการบริหารจัดการกองทุน 

สุรพงษ์  ปานรอด  

3 
 

นางวาสนา   คุ้มสอาด จพง.สาธารณสุขช านาญงาน 
รพ.สต.บ้านหนองโรง 

คณะท างานด้านการจัดท าแผนงาน 

วาสนา  คุ้มสอาด  

4 น.ส.ชลันธร ปานมณี พยาบาลวิชาชีพ 
รพ.สต.บ้านหนองโรง 

ชลันธร  ปานมณี  
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เปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายฉาย  นาวารัตน์ รองประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การ

บริหารส่วนต าบลเขากระปุก ได้ท าหน้าทีป่ระธานในที่ประชุม และได้ด าเนินการเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    - ไม่มี 
   
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอนวัช  พลอยบุศย์  -  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมทราบพร้อมกับให้ 
กรรมการ/เลขานุการ  คณะกรรมการฯตรวจดูรายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แจกให้ 
ที่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ อบต.เขากระปุก ครั้งท่ี  1/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลเขากระปุก 

นายอนวัช  พลอยบุศย์  - ตามค าสั่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ 01339/2557 ลงวันที่ 
กรรมการ/เลขานุการ 1 ตุลาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใน

ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ            
อบต.เขากระปุก ประกอบด้วย 

 1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่ายาง   เป็นที่ปรึกษา 
 2. สาธารณสุขอ าเภอท่ายาง   เป็นที่ปรึกษา 
 3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เป็นประธานกรรมการ 
 4. นายฉาย  นาวารัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นรองประธานกรรมการ 
 5. นายสุริยะ  ฉินนวกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นรองประธานกรรมการ 
 6. นายสมพล  จันทร์หร่าย รองประธานสภา อบต. เป็นกรรมการ 
 7. นายสุปมิตร พุ่มแย้ม  ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นกรรมการ 
 8. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก คือ นางสุนีย์  

เมฆฉิม      เป็นกรรมการ 
 9. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา คือ  

นายปิยะภัทร พันธ์ซ้อน    เป็นกรรมการ 
 10. นางรุ่งวรรณา  เพชรพูล  อสม.  เป็นกรรมการ 
 11. นางสุนันท์  ทองรอด  อสม.  เป็นกรรมการ 
 12. นายชุบ  วันชะนะ  ผู้แทนหมู่บ้าน เป็นกรรมการ  
 13. นายธนู  ปานทิพย์  ผู้แทนหมู่บ้าน เป็นกรรมการ 
 14. นายพงษ์เพชร  จิตระวัง ผู้แทนหมู่บ้าน เป็นกรรมการ 
 15. นายธีรพล  พันธ์ประดิษฐ ผู้แทนหมู่บ้าน เป็นกรรมการ 
 16. นางโสภิศตา  เพ็งอุดม ผู้แทนหมู่บ้าน เป็นกรรมการ 
 17. นายอนวัช  พลอยบุศย์ ปลัด อบต.เขากระปุก เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 18. น.ส.ชนัญชิดา  ตัณฑวงค์ หัวหน้าส านักปลัด เป็นกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
เนื่องจากนางสุนีย์  เมฆฉิม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เขากระปุก ได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 และปัจจุบันผู้
ที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน                 
เขากระปุก คือ นายพงษ์ศธร  หนูพลาย เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่
กรรมการในต าแหน่งผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ คือ นาย
พงษศ์ธร หนูพลาย  

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
 3.2 เรื่องการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ

ด าเนินโครงการ การรายงานผลการด าเนินงาน และการส่งคืนเงินเหลือ
จ่าย รายไตรมาส 

นายอนวัช  พลอยบุศย์  - เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
กรรมการ/เลขานุการ ต าบล อาจจะมีงานด่วน ท าให้บางแห่งมีการเสนอโครงการขอรับงบประมาณ

ไปแล้วแต่ไม่ได้ด าเนินการ ส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ขอให้เสนอโครงการเป็นรายไตรมาส และหลังเสร็จสิ้นโครงการก็ให้รายงาน
ผลกลับมายัง อบต. ภายใน 30 วันที่ด าเนินโครงการเสร็จ พร้อมกับส่งคืนเงิน
เหลือจ่ายหากมีเงินเหลือ ก่อนที่จะด าเนินงานในโครงการอื่นในไตรมาสถัดไป  
เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการเสนอโครงการขอรับงบประมาณไปโดยไม่ได้ด าเนิน
โครงการ คือเงินที่ขอรับการสนับสนุนไปก็จะไปเข้าบัญชีของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเกิดดอกเบี้ย หากเงินยังอยู่ในบัญชีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ดอกเบี้ยที่ได้ก็จะสามารถน ามาเป็นงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหาร
กองทุนฯ ได้  

นายพงษศ์ธร หนูพลาย - บางโครงการไม่สามารถท าได้ เช่น โครงการป้องกันและควบคุมโรค 
กรรมการ ไข้เลือดออก เนื่องจากต้องด าเนินงานทั้งปี 
นายอนวัช  พลอยบุศย์  - ส าหรับโครงการที่ต้องมีการด าเนินงานต่อเนื่องตลอดปีก็ให้รายงานตอน 
กรรมการ/เลขานุการ สิ้นปี ได้แก่ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง 
นายปิยะภัทร  พันธ์ซ้อน - ผมเห็นด้วยเพราะจะท าให้การด าเนินงานกระชับฉับไวขึ้น ถ้าสามารถท าได้ 
กรรมการ ตามนั้น แต่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะต้องมีการเสนอโครงการ

ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเห็นชอบก่อนด าเนินโครงการ ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน ถึงจะด าเนินโครงการได้ และไม่ใช่เสนอครั้ง
เดียวผ่าน ต้องเสนอหลายครั้งจึงจะผ่าน ขอรับไปปรึกษากับทางส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอก่อน 

นายอนวัช  พลอยบุศย์  - ทางสาธารณสุขอ าเภอจะไม่มายุ่งกับกับการบริหารงานกองทุนหลักประกัน 
กรรมการ/เลขานุการ สุขภาพของ อบต. จะให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบต. สาเหตุที่จะต้องแยกการ

ด าเนินงานให้เป็นรายไตรมาสนั้น เนื่องจากที่มีการเบิกเงินไปแล้วไม่ด าเนิน
โครงการ  
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นายพงษศ์ธร หนูพลาย - การด าเนินโครงการมีข้อจ ากัดหลายอย่าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรถ้าเป็น  
กรรมการ วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล คือ ในสังกัดเดียวกัน 

จะเบิกค่าตอบแทนวิทยากรไม่ได้  
นายอนวัช  พลอยบุศย์  - ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
กรรมการ/เลขานุการ 
นายปิยะภัทร  พันธ์ซ้อน - ใช้การช่วยเหลือกัน เป็นลักษณะของการติดแรงกัน สับเปลี่ยนกัน 
กรรมการ 
นายอนวัช  พลอยบุศย์ - ถ้าเปลี่ยนเป็นในหนึ่งปีงบประมาณ ท าเป็น 2 ครั้งต่อปี คือในระยะเวลา 
กรรมการ/เลขานุการ เดือน คือขอรับงบประมาณ น าไปด าเนินการ และรายงานผลการด าเนินงาน

ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
นายปิยะภัทร  พันธ์ซ้อน - รายงานผลการด าเนินโครงการขอเป็นสิ้นปีงบประมาณได้หรือไม่ 
กรรมการ 
นางวาสนา คุ้มสอาด - โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก มะเร็งปากมดลูก มะเร้งเต้านม  
คณะท างาน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต จะต้องมีการติดตามผลของผู้ป่วยตลอดปี

เพ่ือน ามาสรุปและรายงานผลตามโครงการ 
นายอนวัช  พลอยบุศย์ - ให้สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณหลังเสร็จสิ้นโครงการ และส่งคืนเงิน 
กรรมการ/เลขานุการ เหลือจ่าย ส าหรับการรายงานผลการด าเนินโครงการให้จัดท าในสิ้น

ปีงบประมาณอีกครั้ง 
ที่ประชุม   - รับทราบ 

    
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของ 
                                      องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
น.ส.ชนัญชิดา  ตัณฑวงค์ -  ขอรายงานผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเขากระปุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณที่สนับสนุน 
103,350 บาท งบประมาณที่ด าเนินการจริง 79,800 บาท  
2. โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  งบประมาณที่
สนับสนุน 11,450 บาท งบประมาณท่ีด าเนินการจริง 10,450 บาท  
3. โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาล
ส่ง เสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559  
งบประมาณที่สนับสนุน 15,750 บาท งบประมาณที่ด าเนินการจริง 15,720 
บาท  
4. โครงการเกษตรกรสุขภาพดี มีสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขา
กระปุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  งบประมาณที่สนับสนุน 12,700 
บาท งบประมาณที่ด าเนินการจริง 10,670 บาท  
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5. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน อายุ 35-60 ปีขึ้นไป 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
งบประมาณที่สนับสนุน 15,672 บาท งบประมาณที่ด าเนินการจริง 14,549 
บาท  
6. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 2. 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
งบประมาณที่สนับสนุน 9,750 บาท งบประมาณที่ด าเนินการจริง 9,600 
บาท  
7. โครงการควบคุมและป้องกันวัณโรค โดยกลวิธี DOTS โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  งบประมาณที่
สนับสนุน 9,350 บาท งบประมาณที่ด าเนินการจริง 9,200 บาท  
8. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล บ้านหนองโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณที่
สนับสนุน 51,900 บาท งบประมาณท่ีด าเนินการจริง 45,800 บาท 
9. โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม โรงพยาบาส่งเสริม
สุขภาพต าบล บ้านหนองโรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณที่
สนับสนุน 11,450 บาท งบประมาณท่ีด าเนินการจริง 10,420 บาท 
10. โครงการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านหนองโรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณที่สนับสนุน 
13,950 บาท งบประมาณที่ด าเนินการจริง 13,920 บาท 
11. โครงการช่วยสะกิด พิชิตสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนอง
โรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณที่สนับสนุน 10,950 บาท 
งบประมาณท่ีด าเนินการจริง 6,010.75 บาท 
12. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองโรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 งบประมาณที่สนับสนุน 12,950 บาท งบประมาณที่ด าเนินการจริง 
12,920 บาท 
13. โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้าน
หุบเฉลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณที่สนับสนุน 59,550 
บาท งบประมาณที่ด าเนินการจริง 30,830 บาท 
14. โครงการดูแลใส่ใจระวังภัยมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล บ้านหุบเฉลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณที่สนับสนุน 
22,100 บาท งบประมาณที่ด าเนินการจริง 18,570 บาท 
15. โครงการเกษตรกรสุขภาพดี ชีวีมีสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านหุบเฉลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณที่สนับสนุน 
20,450 บาท งบประมาณที่ด าเนินการจริง 20,420 บาท 
16. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน อายุ 35 -60 ปีขึ้นไป 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหุบเฉลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
งบประมาณที่สนับสนุน 28,030 บาท งบประมาณที่ด าเนินการจริง 8,500 
บาท 
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17. โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
งบประมาณที่สนับสนุน 22,075 บาท งบประมาณที่ด าเนินการจริง 22,045 
บาท 
18. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ชมรม
ผู้สูงอายุต าบลเขากระปุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณที่
สนับสนุน 145,150 บาท งบประมาณที่ด าเนินการจริง 119,050 บาท 
สรุปผลการด าเนินงาน 
1. ประเภทที่ 1 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ จ านวน 16 
โครงการ งบประมาณ 316,974 บาท 
2. ประเภทที่ 2 เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงาน
อ่ืนในพื้นท่ีได้ด าเนินงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค จ านวน 1 
โครงการ งบประมาณ 22,045 บาท 
3. ประเภทที่ 3 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 119,050 
บาท 
4. ประเภทที่ 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ไม่ได้ด าเนินการ 
- ส าหรับเงินเหลือจากการด าเนินโครงการ ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานผลการด าเนินงาน พร้อมส่งเงินที่ไม่ได้ด าเนินการคืน อบต.เขากระปุก  

นายฉาย  นาวารัตน์ - กรรมการท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ เชิญสอบถามได้นะครับ 
ประธานฯ 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

  4.2 เรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน และเงินคงเหลือกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ.2559 

นางพวงเพชร ข าสี  - รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
คณะท างาน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 
    1. ยอดยกมาจากปีท่ีแล้ว จ านวน 748,615.68 บาท  
    2. รายการรับ 

- เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
จ านวน 323,505 บาท ร้อยละ 59.43 
- เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจาก อปท. จ านวน 137,330 บาท           
ร้อยละ 25.23 
- เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 2,753.56 บาท ร้อยละ 0.51 
- เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินได้อ่ืน ๆ ไม่มี 
 
 
 



- 8 - 
 
- เงินรับคืนจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวน 80,767 บาท 
ร้อยละ 14.84  
รวมรายรับ 544,355.56 บาท 
3. รายจ่าย 
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 
(ประเภทที่ 1) จ านวน 656,452 บาท ร้อยละ 79.70 
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน (ประเภทที่ 2) 
จ านวน 22,075 บาท ร้อยละ 2.68  
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทที่ 3) 145,150 
บาท ร้อยละ 17.62 
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทที่ 4) ไม่มี 
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทที่ 5) ไม่มี 
รวมรายจ่าย จ านวน 823,677 บาท 
คงเหลือยกไป 469,294.24 บาท 

นายฉาย  นาวารัตน์ - กรรมการท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ เชิญสอบถามได้นะครับ 
ประธานฯ 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
  

  4.3 เรื่องพิจารณาแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขากระปุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

นายอนวัช  พลอยบุศย์ - งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก ประจ าปี 
กรรมการ/เลขานุการ งบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2560 มีดังนี้ 
 1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช.           จ านวน  325,395  บาท 
 2. งบประมาณสมทบจาก อบต.เขากระปุก         จ านวน  137,330 บาท 

รวมงบประมาณทีไ่ด้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560              463,635 บาท 
ด าเนินโครงการประเภทที่ 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 คิดเป็นจ านวนเงินที่ต้อง
ด าเนินโครงการ    ไม่ต่ ากว่า      69,545.25 บาท 
และด าเนินโครงการประเภทที่ 4 ไม่เกินร้อยละ 15 คิดเป็นจ านวนเงินที่
สามารถด าเนินโครงการ   ไม่เกิน         69,545.25 บาท 
งบประมาณคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559               469,294.24 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น                                      932,019.24  บาท 
ทั้งนี้ยังไม่รวมเงินเหลือจากการด าเนินโครงการที่ยังไม่ได้ส่งคืน    

นายฉาย  นาวารัตน์  - ขอเชิญผู้แทนของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชี้แจงรายละเอียด
ประธานฯ   แผนงาน/โครงการ ประจ าปี พ.ศ.2560 
นายพงษ์ศธร  หนูพลาย  - ชี้แจงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจ าปี พ.ศ.2560 ของ  
คณะท างาน    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ดังนี้ 

ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่  
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเขากระปุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณ 97,800 บาท 
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2. โครงการ เฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก  ประจ าปี 2560 งบประมาณ 11,420 บาท 
3. โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูก  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 งบประมาณ 15,720 บาท 
4. โครงการเกษตรกรสุขภาพดี มีสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขากระปุก 
ประจ าปี 2560งบประมาณ 12,670 บาท 
5. โครงการ ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 35-60 ปีขึ้นไป  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 งบประมาณ 
16,278 บาท 
6. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 งบประมาณ 
9,600 บาท 
7. โครงการควบคุมและป้องกันวัณโรค โดยกลวิธี DOTS โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 งบประมาณ 9,250 บาท 
8. โครงการหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขากระปุก ประจ าปี 2560 งบประมาณ 13,770 
บาท 
9. โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขา
กระปุก ประจ าปี 2560 งบประมาณ 24,720 บาท 
10. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล บ้านหนองโรง ประจ าปี 2560 งบประมาณ 64,000 บาท 

นางวาสนา  คุ้มสอาด  - ชี้แจงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจ าปี พ.ศ.2560 ของ  
คณะท างาน    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองโรง ดังนี้ 

ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที ่ 
11. โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม โรงพยาบาส่งเสริม
สุขภาพต าบล บ้านหนองโรง ประจ าปี 2560 งบประมาณ 10,420 บาท 
12. โครงการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านหนองโรง ประจ าปี 2560 งบประมาณ 13,920 บาท 
13. โครงการเกษตรกร อยู่ดี มีสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้าน
หนองโรง  ประจ าปี 2560 งบประมาณ 14,170 บาท 
14. โครงการช่วยสะกิด พิชิตสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนอง
โรง ประจ าปี 2560 งบประมาณ 10,920 บาท 
15. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองโรง ประจ าปี 2560 
งบประมาณ 12,920 บาท 
16. โครงการ ควบคุมและป้องกันโรควัณโรค โดยกลวิธี DOTS โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองโรง ประจ าปี 2560 งบประมาณ 7,020 
บาท 

- 10 - 



 
นายปิยะภัทร พันธ์ซ้อน  - ชี้แจงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจ าปี พ.ศ.2560 ของ  
ผอ.รพ.สต.บ้านหุบเฉลา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา ดังนี้ 

ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ 
17. โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้าน
หุบเฉลา ประจ าปี 2560  งบประมาณ 34,930 บาท 
18. โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยห่างไกลจากมะเร็งเต้านม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560 งบประมาณ 
14,420 บาท 
19. โครงการดูแลใส่ใจระวังภัยมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล บ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560 งบประมาณ 42,720 บาท 
20. โครงการตรวจสารเคมีในเกษตรกร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560  งบประมาณ 16,170 บาท 
21. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน อายุ 35-60 ปีขึ้นไป 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560 งบประมาณ 8,920 
บาท 
22. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560 งบประมาณ 
7,920 บาท 
23. โครงการควบคุมและป้องกันวัณโรค โดยกลวิธี DOTS โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560 งบประมาณ 5,520 บาท 

น.ส.ชนัญชิดา  ตัณฑวงค์ - ชี้แจงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจ าปี พ.ศ.2560 ดังนี้ 
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ประเภทกิจกรรมที่ 3  กิจกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการ

สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ช่ืออ่ืน 

 24. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ชมรม
ผู้สูงอายุต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 งบประมาณ 156,110 บาท 

 ประเภทกิจกรรมที่ 4  กิจกรรม เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือ
พัฒนากองทนุหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

 25. โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากระปุก งบประมาณ 30,000 บาท 

 26. โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากระปุก งบประมาณ 9,100 บาท 

                         ประเภทกิจกรรมที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
 27. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัย

พิบัติในพ้ืนที่ งบประมาณ 40,000 บาท 
 รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ งบประมาณ 711,533 บาท  
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นายฉาย  นาวารัตน์  - มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญสอบถามได้  
ประธานฯ 
    -  เม่ือไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
    กองทุนประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

จ านวน 27 โครงการ งบประมาณ 711,533 บาท  
มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการ กองทุนประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 27 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
710,408 บาท จ านวน 12 เสียง 

  
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 - ไม่มี 
 
    ปิดประชุมเวลา  11.50  น. 
 

   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
อนวัช  พลอยบุศย์ 

 (นายอนวัช  พลอยบุศย์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       ฉาย  นาวารัตน ์
                                                   (นายฉาย  นาวารัตน์) 
                                  รองประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
                                              องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

 


