
๑ 
 

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ครั้งท่ี 2/2560 
วันท่ี 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
....................................................... 

  ผู้เข้าประชุม 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายธีรพงษ์ เอ่ียมสะอาด นายก อบต.เขากระปุก 

ประธานกรรมการ  
ธีรพงษ์  เอ่ียมสะอาด  

2 นางสิริญา  ฉิมพาลี ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่ายาง 
ท่ีปรึกษา 

สิริญา  ฉิมพาลี แทน 

3 นายเมธา สุขารมย์ สาธารณสุขอําเภอท่ายาง 
ท่ีปรึกษา 

เมธา  สุขารมย์ แทน 

4 นายฉาย นาวารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองประธานกรรมการ 

ฉาย  นาวารัตน์  

5 นายสุริยะ ฉินนวกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองประธานกรรมการ 

สุริยะ  ฉินนวกิจ  

6 นายสมพล จันทร์หร่าย รองประธานสภา อบต.เขากระปุก 
กรรมการ 

-  

7 นายสุปมิตร  พุ่มแย้ม สมาชิก สภา อบต. หมู่ท่ี 2 
กรรมการ 

สุปมิตร  พุ่มแย้ม  

8 นายนิคม ปลื้มจิตต์ ผอ.รพ.สต.เขากระปุก 
กรรมการ 

นิคม  ปลื้มจิตต์  

9 นายปิยะภัทร พันธ์ซ้อน ผอ.รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
กรรมการ 

ปิยะภัทร  พันธ์ซ้อน  

10 นางรุ่งวรรณา เพชรพูล อสม. 
กรรมการ 

รุ่งวรรณา  เพชรพูล  

11 นางสุนันท์ ทองรอด อสม. 
กรรมการ 

สุนันท์  ทองรอด  

12 นายชุบ วันชะนะ ผู้แทนชุมชน 
กรรมการ 

ชุบ  วันชะนะ  

13 นายธนู ปานทิพย์ ผู้แทนชุมชน 
กรรมการ 

ธนู  ปานทิพย์  

14 นายพงษ์เพชร จิตระวัง ผู้แทนชุมชน 
กรรมการ 

-  

15 นายธีรพล พันธ์ประดิษฐ ผู้แทนชุมชน 
กรรมการ 

สมบัติ  จันทร์เจริญ แทน 

16 นางโสภิศตา เพ็งอุดม ผู้แทนชุมชน  
กรรมการ 

โสภิศตา  เพ็งอุดม  

17 นายอนวัช พลอยบุศย์ ปลัด อบต.เขากระปุก 
กรรมการ/เลขานุการ 

อนวัช  พลอยบุศย์  

18 น.ส.ชนัญชิดา ตัณฑวงค์ หัวหน้าสํานักปลัด 
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

ชนัญชิดา  ตัณฑวงค์  

 
 
 
 



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นางพวงเพชร    ขําสี จพง.การเงินและบัญชีชํานาญงาน 

รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 
คณะทํางานการเงิน การคลัง และพัสดุ 

พวงเพชร  ขําสี  

๒ น.ส.วีนา 
 

จันทร์สุขพุ่ม จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
คณะทํางานด้านการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินโครงการ 

วีนา  จันทร์สุขพุ่ม  

๓ น.ส.ชลันธร 
 

ปานมณี พยาบาลวชิาชีพ 
รพ.สต.บ้านหนองโรง 

ชลันธร  ปานมณี  

๔ 
 

นายสงคราม แสงแลบ เลขานุการ นายก  อบต. สงคราม  แสงแลบ  

๕ นายชาตรี เพ็งอดุม รองนายก อบต. ชาตรี  เพ็งอุดม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓0 น. 
เม่ือท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายธีรพงษ์  เอ่ียมสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก ประธาน 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก ได้ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
และได้ดําเนินการเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ตามคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท่ี ๐๑๓๓๙/๒๕๕๗  เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้แต่งต้ังท่านเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก เพ่ือให้การ
บริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด ในวันนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
จึงขอเชิญกรรมการมาเข้าร่วมการประชุม เพ่ือพิจารณาร่างแผนงาน/
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

   
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายอนวัช  พลอยบุศย์  -  อ่านรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วให้ท่ีประชุมทราบพร้อมกับให้ 
กรรมการ/เลขานุการ  คณะกรรมการฯตรวจดูรายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ท่ีแจกให้ 
ท่ีประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ อบต.เขากระปุก ครั้งท่ี  1/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน 25๖๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   3.1 เรื่องรายงานผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของ 
                                      องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประธานฯ   - ขอมอบให้หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานกองทุน 
   หลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก ประจําปี 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
น.ส.ชนัญชิดา  ตัณฑวงค์ -  ขอรายงานผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลเขากระปุก ประจําปี 25๖๐ งบประมาณท่ีดําเนินการ ๖๒,๔๒๐ บาท 
๒. โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลเขากระปุก  ประจําปี 25๖๐ งบประมาณท่ีดําเนินการ ๘,๖๗๐
บาท  
๓. โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก ประจําปี 25๖๐ งบประมาณท่ีดําเนินการ 
15,720 บาท  
๔. โครงการเกษตรกรสุขภาพดี มีสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขากระปุก 
ประจําปี   25๖๐ งบประมาณท่ีดําเนินการ 1๒,670 บาท  



๔ 
 

๕. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 35-60 ปีข้ึนไป  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก ประจําปี 25๖๐ งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 1๖,๒๕๐ บาท 
๖. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก ประจําปี 25๖๐ งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 9,600 บาท 
๗. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล บ้านหนองโรง ประจําปี 25๖๐ งบประมาณท่ีดําเนินการ ๖๒,200 
บาท 
๘. โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม โรงพยาบาส่งเสริม
สุขภาพตําบล บ้านหนองโรง ประจําปี 25๖๐ งบประมาณท่ีดําเนินการ 
๑๐,๔๒๐ บาท 
๙. โครงการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
บ้านหนองโรง ประจําปี 25๖๐ งบประมาณท่ีดําเนินการ ๑๓,๙๒๐ บาท 
๑๐. โครงการช่วยสะกิด พิชิตสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนอง
โรง ประจําปี 25๖๐ งบประมาณท่ีดําเนินการ ๑๐,๕๙๓ บาท 
๑๑. โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
บ้านหุบเฉลา ประจําปี 25๖๐ งบประมาณท่ีดําเนินการ ๒๒,๕๕0 บาท 
๑๒. โครงการเฝ้าระวั งและดูแลสตรีไทยห่างไกลจากมะเร็ งเ ต้านม 
โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุขภาพตําบล บ้านหุบเฉลา ประจํ า ปี  25๖๐ 
งบประมาณท่ีดําเนินการ ๘,๐๐๐ บาท 
๑๓. โครงการดูแลใส่ใจระวังภัยมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล บ้านหุบเฉลา ประจําปี 25๖๐ งบประมาณท่ีดําเนินการ ๒๘,๒๐0 
บาท 
๑๔. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน อายุ 35-60 ปีข้ึนไป 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหุบเฉลา ประจําปี 25๖๐ งบประมาณท่ี
ดําเนินการ ๖,๘๐๐ บาท 
๑๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ชมรม
ผู้สูงอายุตําบลเขากระปุก ประจําปี 25๖๐ งบประมาณท่ีดําเนินการ             
1๓๔,050 บาท 
๑๖. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยสเปรย์หอมและ
สมุนไพรไล่ยุง งบประมาณท่ีดําเนินการ ๖๗,๔๑๐ บาท 
๑๗. โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากระปุก งบประมาณท่ีดําเนินการ ๑,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
๔๐๙,๗๗๓ บาท 
สรุปผลการดําเนินงาน แยกเป็นประเภท 
1. ประเภทท่ี 1 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี จํานวน   
1๔ โครงการ งบประมาณ 288,013 บาท 
2. ประเภทท่ี 2 เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงาน
อ่ืนในพ้ืนท่ีได้ดําเนินงานเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค จํานวน ๒ 
โครงการ งบประมาณ 201,460 บาท 



๕ 
 

3. ประเภทท่ี 3 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืน ไม่ได้ดําเนินการ 
4. ประเภทท่ี 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ 
1,300 บาท 
๕. ประเภทท่ี ๕ เพ่ือสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ ไม่ได้ดําเนินการ 

ประธานฯ - กรรมการท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ เชิญสอบถามได้นะครับ 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 

๓.๒ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน และเงินคงเหลือกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เขากระปุก 

ประธานฯ   - ขอมอบให้ผู้อํานวยการกองคลัง เป็นผู้รายงานการรับจ่ายเงิน และเงิน
คงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 

นางพวงเพชร  ขําสี  -  ขอรายงานผลการรับจ่ายเงิน และเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
จพง.การเงินและบัญชชีํานาญงาน อบต.เขากระปุก ดังนี้ 
รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี  

อบต.เขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (L3563) ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
๑. ยอดยกมาจากปีท่ีแล้ว จํานวน ๔๖๙,๒๙๔.๒๔ บาท 
๒. รายการรับ 
 ๒.๑ เงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จํานวน ๓๒๕,๓๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๐ 
 ๒.๒ เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได้รับจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จํานวน ๑๓๘,๒๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๑ 
 ๒.๓ เงินได้จากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จํานวน ๓,๐๑๘.๓๔ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๖  
 ๒.๔ เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินได้อ่ืน ๆ ไม่มี 
 ๒.๕ เงินรับคืนจากการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จํานวน 
๓๖๕,๖๐๗.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๓ 
รวมรายรับ จํานวน ๘๓๒,๒๖๐.๕๙ บาท 
๓. รายจ่าย 
 ๓.๑ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน 
สาธารณสุข (ประเภทท่ี ๑) จํานวน ๓๖๓,๗๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๓ 
 ๓.๒ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
(ประเภทท่ี ๒) จํานวน ๓๒๓,๕๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๗  
 ๓.๓ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 
(ประเภทท่ี ๓) ไม่มี 
 ๓.๔ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทท่ี ๔) 
จํานวน ๒,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๙ 
 ๓.๕ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทท่ี ๕) 
รวมรายจ่าย ๕๙๐,๑๕๘ บาท 
คงเหลือยกไป ๗๑๑,๓๙๖.๘๓ บาท 
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๓.๓ เรื่องรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ประธานฯ   - ขอมอบให้หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
น.ส.ชนัญชิดา  ตัณฑวงค์ -  ขอรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ 
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ก. การบริหารจัดการกองทุน  

๑. ศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุน คะแนนเต็ม 12 คะแนน 
คะแนนท่ีได้ ๘ คะแนน แยกเป็น  
๑.๑ กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายท่ีต้อง
ดูแล อํานาจหน้าท่ี และการใช้จ่ายงบประมาณ คะแนนเต็ม ๓ คะแนน 
คะแนนท่ีได้ ๓ คะแนน 
๑.๒ กรรมการผ่านการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ
กองทุน คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๐ คะแนน 
๑.๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมีกรรมการเข้าร่วมการประชุม
อย่างน้อย ๘๐% ทุกครั้ง คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๑ คะแนน 
๑.๔ มีการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน อย่างน้อยตามแบบประเมิน
ท่ีกําหนดเพ่ือการพัฒนากองทุน คะแนนเต็ม ๔ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๔ 
คะแนน 
๒. กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ คะแนนเต็ม ๙ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๙ 
คะแนน แยกเป็น 
๒.๑ มีการจัดทําระเบียบข้อบังคับของกองทุน คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
คะแนนท่ีได้ ๒ คะแนน 
๒.๒ แผนงานโครงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน คะแนนเต็ม 
2 คะแนน คะแนนท่ีได้ ๒ คะแนน 
๒.๓ โครงการท่ีสนับสนุนงบประมาณไม่ขัดต่อระเบียบการใช้เงินกองทุนฯ 
คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๓ คะแนน 
๒.๔ กิจกรรมท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมหมวดท่ี ๔ มีเอกสารโครงการและทุก
โครงการมีการทําข้อตกลงและมีหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน คะแนนเต็ม ๑ 
คะแนน คะแนนท่ีได้ ๑ คะแนน 
๒.๕ กิจกรรมหมวด ๔ (การบริหารจัดการกองทุน) มีบันทึกมติกรรมการหรือ
มีการใช้จ่ายตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนและมีหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน 
คะแนนเต็ม ๑ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๑ คะแนน 
๓. ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม คะแนนเต็ม ๖ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๖ 
คะแนน แยกเป็น 
๓.๑ มีการรายงานด้านการเงินเสนอต่อกรรมการกองทุน คะแนนเต็ม ๑ 
คะแนน คะแนนท่ีได้ ๑ คะแนน 
๓.๒ มีการรายงานการใช้เงินตามกิจกรรม/โครงการครบถ้วนและถูกต้องทุก
ไตรมาสใน Website โปรแกรมกองทุน คะแนนเต็ม 2 คะแนน คะแนนท่ีได้ 
๒ คะแนน 
๓.๓ มีการส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายเงินคงเหลือ
ประจําเดือน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพประจําไตรมาส คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๓ คะแนน 
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๔. ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล คะแนนเต็ม ๓ คะแนน 
คะแนนท่ีได้ ๓ คะแนน แยกเป็น 
๔.๑ มีการติดตามประเมินการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม คะแนนเต็ม ๓ 
คะแนน คะแนนท่ีได้ ๓ คะแนน 
ข. การมีส่วนร่วม 
๕. การคัดเลือกกรรมการกองทุนและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
กองทุน คะแนนเต็ม ๑๓ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๕ คะแนน แยกเป็น 
๕.๑ มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีให้คณะกรรมการหรือมีการแต่งต้ัง
อนุกรรมการ/คณะทํางาน คะแนนเต็ม 2 คะแนน คะแนนท่ีได้ ๒ คะแนน 
๕.๒ คณะกรรมการกองทุนมีการประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง 
คะแนนเต็ม 2 คะแนน คะแนนท่ีได้ ๐ คะแนน 
๕.๓ มีบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนทุกครั้ง คะแนนเต็ม 2 
คะแนน คะแนนท่ีได้ ๒ คะแนน 
๕.๔ ท่ีปรึกษากองทุนเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี คะแนนเต็ม 
2 คะแนน คะแนนท่ีได้ ๐ คะแนน 
๕.๕ คณะกรรมการอนุกรรมการมีการประชุม/ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๑ คะแนน 
๖. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความสนใจของชุมชนต่อบทบาท 
คะแนนเต็ม ๑๑ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๕ คะแนน แยกเป็น 
๖.๑ มีการประกาศทางหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย หรือติดประกาศ
หรือป้ายประชาสัมพันธ์ คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๑ คะแนน 
๖.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุนทางหนังสือพิมพ์ หรือวิทยุ/วิทยุ
ชุมชนหรือเคเบ้ิลทีวี หรือโทรทัศน์ หรือเว็บไซต์ของท้องถ่ิน คะแนนเต็ม ๓ 
คะแนน คะแนนท่ีได้ ๓ คะแนน 
๖.๓ มีการสํารวจความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๑ คะแนน 
๗. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน คะแนนเต็ม 2 คะแนน คะแนนท่ี
ได้ ๐ คะแนน 
๗.๑ มีการสมทบเงินกองทุนจากประชาชนหรือจากกองทุนอ่ืน ๆ คะแนนเต็ม 
2 คะแนน คะแนนท่ีได้ ๐ คะแนน 
๘. การนําแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) หรือแผนสุขภาพชุมชนมาใช้ใน
การบริหารงานกองทุน คะแนนเต็ม ๔ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๔ คะแนน 
๘.๑ มีกระบวนการจัดทําแผนแบบมีส่วนร่วม คะแนนเต็ม ๔ คะแนน คะแนน
ท่ีได้ ๔ คะแนน 
ค. ผลลัพธ์การดําเนินงาน 
๙. มีกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน 
คะแนนท่ีได้ ๕ คะแนน แยกเป็น 
๙.๑ มีกิจกรรมคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดูแลผู้พิการ ดูแล
ผู้สูงอายุ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๕ คะแนน 
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๙.๒ มีกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และการรักษาพยาบาลประดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
คะแนนท่ีได้ ๐ คะแนน 
๙.๓ มีการใช้งบประมาณในการดําเนินกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคน
พิการ เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ขเงเงินรายรับประจําปีงบประมาณ 
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๐ คะแนน 
๑๐. การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี คะแนนเต็ม ๘ 
คะแนน คะแนนท่ีได้ ๘ คะแนน แยกเป็น 
๑๐.๑ กองทุนมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อย ๘๐% ของเงินในบัญชี
ท้ังหมดในปีงบประมาณนั้นๆ คะแนนเต็ม ๘ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๘ คะแนน 
๑๑. การให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนเป็นผู้ดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 
คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๓ คะแนน แยกเป็น 
๑๑.๑ กองทุนมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อย ๔๐% ให้กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนเป็นผู้ดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค คะแนนเต็ม ๓ 
คะแนน คะแนนท่ีได้ ๓ คะแนน 
๑๒. ความสอดคล้องของแผนงานประจําปีกับโครงการในปีงบประมาณ 
คะแนนเต็ม ๔ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๔ คะแนน แยกเป็น 
๑๒.๑ โครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณสอดคล้องกับแผนงาน
ประจําปีงปบระมาณ คะแนนเต็ม ๔ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๔ คะแนน 
๑๓. การนําเสนอผลของโครงการต่อกรรมการกองทุนและองค์กรอ่ืน ๆ 
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๕ คะแนน แยกเป็น 
๑๓.๑ มีการรายงานผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการในท่ีประชุม
คณะกรรมการกองทุนและบันทึกแต่ละโครงการลงใน website โปรแกรม
กองทุนตําบล คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๕ คะแนน 
๑๔. การสร้างนวัตกรรมสุขภาพชุมชน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๔ 
คะแนน แยกเป็น 
๑๔.๑ มีนวัตกรรมสุขภาพชุมชนท่ีสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพหรือสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนท่ีได้ ๔ คะแนน 
สรุปผลการประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.      
เขากระปุก ได้คะแนน ๖๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คือเป็น
กองทุนท่ีมีศักยภาพปานกลาง 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

๓.๔ เรื่องพิจารณาร่างแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.เขากระปุก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ประธานฯ - ขอเชิญผู้แทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือผู้รับผิดชอบชี้แจง
รายละเอียด    

นายนิคม  ปล้ืมจิตต์  - ชี้แจงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของ  
ผ.อ.รพ.สต.เขากระปุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก ดังนี้ 

ประเภทกิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข
ในพ้ืนท่ี  
๑. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลเขากระปุก ประจําปี 256๑ งบประมาณ ๗๙,๓๒0 บาท 
๒. โครงการส่งเสริมและป้องกันดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก  ประจําปี 256๑ งบประมาณ ๑๑,๔๒๐ 
บาท 
๓. โครงการส่งเสริมและป้องกันดูแลสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก ประจําปี 256๑ งบประมาณ 
๑๕,๗๒๐ บาท  
๔. โครงการเกษตรกรสุขภาพดี มีสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขากระปุก 
ประจําปี 256๑ งบประมาณ ๑๒,๖๗๐ บาท 
๕. โครงการ ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 35-60 ปีข้ึนไป  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก ประจําปี 256๑ งบประมาณ 
๑๖,๑๑๐ บาท 
๖. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก ประจําปี 256๑ งบประมาณ 
๙,๖๐๐ บาท 
๗. โครงการควบคุมและป้องกันวัณโรค โดยกลวิธี DOTS โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก ประจําปี 256๑ งบประมาณ ๙,๒๕๐ บาท 
๘. โครงการหญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขากระปุก ประจําปี 256๑ งบประมาณ 
๑๓,๓๕๐ บาท 
๙. โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขา
กระปุก ประจําปี 256๑ งบประมาณ ๒๔,๗๒๐ บาท 

ชลันธร  ปานมณี  - ชี้แจงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของ  
พยาบาลวิชาชีพ    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหนองโรง ดังนี้ 
รพ.สต.บ้านหนองโรง ประเภทกิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ

สาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข
ในพ้ืนท่ี  
๑. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

 ตําบล บ้านหนองโรง  ประจําปี 256๑ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท 
 ๒. โครงการส่งเสริมและป้องกันดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม โรงพยาบา

ส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหนองโรง ประจําปี 256๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ 
บาท 



๑๐ 
 

 ๓. โครงการส่งเสริมและป้องกันดูแลสตรีไทยมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหนองโรง ประจําปี 256๑ งบประมาณ ๑๘,๗๕๐ 
บาท 

 ๔. โครงการเกษตรกร อยู่ดี มีสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้าน
หนองโรง  ประจําปี 256๑ งบประมาณ ๑๔,๗๕๐ บาท 

 ๕. โครงการช่วยสะกิด พิชิตสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนอง
โรง ประจําปี  256๑ งบประมาณ ๑๓,๙๖๐ บาท 

 ๖. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหนองโรง ประจําปี 256๑ 
งบประมาณ ๑๘,๗๕๐ บาท 

 ๗. โครงการ ควบคุมและป้องกันโรควัณโรค โดยกลวิธี DOTS โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหนองโรง ประจําปี 256๑ งบประมาณ ๖,๔๕๐ 
บาท 

 ๘. โครงการฟันดีมีสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหนองโรง 
ประจําปี พ.ศ.2561 งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 

นายปิยะภัทร  พันธ์ซ้อน  - ชี้แจงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของ  
ผอ.รพ.สต.บ้านหุบเฉลา   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหุบเฉลา ดังนี้ 

ประเภทกิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข
ในพ้ืนท่ี  
๑. โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  

    บ้านหุบเฉลา ประจําปี 256๑ งบประมาณ ๒๙,๐๘๐ บาท 
๒. โครงการส่งเสริมและป้องกันดูแลสตรีไทยห่างไกลจากมะเร็งเต้านม 
โรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุขภาพตําบล บ้านหุบเฉลา ประจํ า ปี  256๑ 
งบประมาณ ๑๔,๔๒๐ บาท 
๓. โครงการดูแลใส่ใจระวังภัยมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล บ้านหุบเฉลา ประจําปี 256๑ งบประมาณ ๑๕,๔๒๐ บาท 
๔. โครงการตรวจสารเคมีในเกษตรกร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
บ้านหุบเฉลา ประจําปี 256๑ งบประมาณ ๑๖,๑๗๐ บาท 
๕. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน อายุ 35 ปีข้ึนไป โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านหุบเฉลา ประจําปี 2560 งบประมาณ ๑๒,๕๕๐ บาท 
๖. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหุบเฉลา ประจําปี 256๑ 
งบประมาณ ๗,๙๒๐ บาท 
๗. โครงการควบคุมและป้องกันวัณโรค โดยกลวิธี DOTS โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหุบเฉลา ประจําปี 256๑ งบประมาณ ๕,๕๒๐ 
บาท 
๘. โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และ
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหุบเฉลา 
ประจําปี 2561 งบประมาณ ๘,๙๒๐ บาท 



๑๑ 
 

๙. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหุบเฉลา ประจําปี 2561 งบประมาณ ๗,๙๒๐ 
บาท 

น.ส.ชนัญชิดา  ตัณฑวงค์ - ชี้แจงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ประเภทกิจกรรมท่ี 2  กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กร

ประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีได้ดําเนินงานเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค 

 ๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ชมรมผู้สูงอายุตําบลเขากระปกุ 

ประจําป ี256๑ งบประมาณ 1๑๐,๖๗0 บาท ผู้รับผิดชอบคือชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลเขากระปุก 

 ประเภทกิจกรรมท่ี 4  กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือ
พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

 ๑. โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
งบประมาณ ๒๙,๐๐๐ บาท 

 ประเภทกิจกรรมท่ี 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 
 ๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัย

พิบัติในพ้ืนท่ี งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 
 รวมท้ังส้ิน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๖๕๖,๔๑๐บาท  
ประธานฯ   - มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญสอบถามได้  
    - เม่ือไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย ขอมติท่ีประชุมเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ
    กองทุนประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

จํานวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๖๕๖,๔๑๐ บาท  
มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการ กองทุนประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ 
๖๕๖,๔๑๐ บาท จํานวน ๑๒ เสียง 

  
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ เรื่องการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
นายเมธา  สุขารมย์ - รายละเอียดในการดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีข้อคิดเห็น แต่ขอ 
ผู้แทนสาธารณสุขอําเภอท่ายาง เน้นหนักในการดําเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก มะเร็งปากมดลูก เกษตร

ปลอดสารพิษ ท่ีนี้ยังมีผู้ป่วยวัณโรคอยู่ มีการรณรงค์คัดกรองในกลุ่มเสี่ยง 
นางสิริญา  ฉิมพาลี - ฝากเรื่องการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น เนื่องจากตําบลเขากระปุกมีอัตราสูง และ 
ผู้แทน ผอ.รพ.ท่ายาง เน้นเรื่องการฝากครรภ์ เนื่องจากมีการฝากครรภ์ช้า กลุ่มเด็ก ทํายังไงให้

กระตุ้นการพัฒนาการเด็ก ผู้สูงอายุ ตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนท่ียังไม่เข้า
ชมรม ทํายังไงให้เข้าชมรม บางครั้งท้ิงให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านลําพัง อาจโดน
มิจฉาชีพหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินได้ ซ่ึงตอนนี้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าผู้สูงอายุได้ การใช้เทคโนโลยีทําให้ติดต่อกับลูกหลานได้ 
ถ้ากินข้าวอร่อย ก็จะอยู่กันอย่างมีความสุข 

นายเมธา  สุขารมย์ - การคํานวณค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโรคไข้เลือดออกให้ใช้ค่ามัธยฐาน ไม่ใช่ 
ผู้แทนสาธารณสุขอําเภอท่ายาง ค่าเฉลี่ย และขอให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการพ่นปูพรม ควรทําปีละ ๒ ครั้ง จะ

เป็นการทําลายตัวแก่ของยุงบ้าง เนี่องจากพ่นบ่อยก็ไม่ดี แนะนําเดือน
เมษายน และพ่นครั้งต่อไปอีก ๖ เดือน 



๑๒ 
 

รองนายก อบต. - เรื่องการพ่นหมอกควันท่ีผ่านมาไม่ได้จัดพ่นปูพรม เนื่องจากไม่คุ้มค่าใช้จ่าย 
ลดจํานวนยุงไม่ได้ กรณีเกิดโรคระบาด พ่นหมอกควันต้องใช้งบประมาณ ผม
ดูข้อมูลมาในเฟสบุ๊ค และให้เด็กท่ีบ้านทํา เป็นเครื่องพ่นหมอกควันขนาดเล็ก 

นายนิคม  ปล้ืมจิตต์  - เสนอให้มีการจัดทําสมุดประจําตัวสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
ผ.อ.รพ.สต.เขากระปุก 
นายเมธา  สุขารมย์ - การดูแลทันตกรรมให้กับผู้สูงอายุ เพ่ิมไปในกิจกรรมวันผู้สูงอายุไม่ต้องใช้ 
ผู้แทนสาธารณสุขอําเภอท่ายาง งบประมาณก็ได้ 
ประธานฯ   - กล่าวปิดการประชุม  
 
ปิดประชุมเวลา  1๑.30  น. 
 

   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
อนวัช  พลอยบุศย์ 

(นายอนวัช  พลอยบุศย์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 

 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ธีรพงษ์  เอ่ียมสะอาด 
 (นายธีรพงษ์  เอ่ียมสะอาด) 

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก  


