
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางหลอ 
คร้ังท่ี 1/๒๕๖4 

วัน 18 ท่ีพฤหัสบดี เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหลอ 

------------------------------ 
ผูมาประชุม 

ลำดับที ่ ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมอืช่ือ หมายเหตุ 

2 นางสาวพรพิมล   สิทธิพูนอนุภาพ กรรมการและเลขานกุารฯ พรพิมล     สิทธิพูนอนุภาพ  

3 นายสุรัช              บุบผา กรรมการฯ สุรัช           บุบผา  

4 นายบุญจันทร์      ศรีสุระ กรรมการฯ บุญจันทร์   ศรีสุระ  

5 นายบุญล้ำ           กองสิงห์ กรรมการฯ บุญล้ำ        กองสิงห์  

6 นางสุภาพร          เจือมา กรรมการฯ สุภาพร       เจือมา  

7 นายธงชัย            เทียมทอง กรรมการฯ ธงชัย         เทียมทอง  

8 นายลังสิทธ์ิ         สมเหนือ กรรมการฯ ลังสิทธ์ิ      สมเหนือ  

9 นายสุวัฒน์          พรมหาชัย กรรมการฯ สุวัฒน์        พรมหาชัย  

10 นายกิระศักดิ์        ฝอยทอง กรรมการฯ กิระศักดิ์     ฝอยทอง  

11 นายยงค์               อนุศรี กรรมการฯ ยงค์            อนุศรี  

12 นายแพงตา          ไพรเขต กรรมการฯ แพงตา       ไพรเขต  

13 นายบุญนำ            สุขใจ กรรมการฯ บุญนำ        สุขใจ  

14 นางสาวทองทิพย์   พรมพลเมือง กรรมการฯ ทองทิพย์    พรมพลเมือง  

15 นายคำนาย           ร่วมสุภาพ กรรมการฯ คำนาย        ร่วมสุภา  

16 นายนิติธร            พรหมด ี กรรมการฯ นิติธร         พรหมดี  

17 นางสาวสุภาวดี    วันศุกร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ สุภาวดี       วันศุกร์  

18 นางสาวศิริธร       มอญขาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุารฯ ศิริธร          มอญขาม  

  

ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที ่ ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมอืช่ือ หมายเหตุ 

- - - -  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมอืช่ือ หมายเหตุ 

2 นายณัฐชัย              นะบรรดิษฐ์ อนุกรรมการฯ ณัฐชัย          นะบรรดิษฐ์  

3 นางอาริสา             ปู่หลุ่น อนุกรรมการฯ อาริสา          ปู่หลุ่น  

4 นางสาวกฤษณา      บัวระภา อนุกรรมการฯ กฤษณา       บัวระภา  



ลำดับที ่ ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมอืช่ือ หมายเหตุ 

5 นางสาวกองศรี        ไชยศรี อนุกรรมการฯ กองศรี        ไชยศรี  

6 นายศักดิ์ชัย            คงแสนคำ อนุกรรมการฯ ศักดิ์ชัย        คงแสนคำ  

 
เมื่อท่ีประชุมพรอมนางสาวพรพิมล  สิทธิพูนอนุภาพปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่/นายกเทศมนตรีตำบล

ยางหลอ ฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางหลอ ไดเปดประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.                    
และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1.    เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
         
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.         เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
                              -  ไมมี -              

ระเบียบวาระท่ี 3.     เร่ืองเสนอเพื่ อพิจารณา สรุปผลการดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางหลอ ป พ.ศ.2564 

3.1 ดานสถานการณเงิน 

3.2 รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 

3.3 พิจารณาจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลยางหลอ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินกองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตามความในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 จำนวนเงิน 541,260.11 บาท 

(ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2563 = 3,082.61 + สป.สช.อุดหนุน = 358,785 บาท + เทศบาลสมทบ = 179,392.50 + 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร = 943.94 บาท) 

(นำยอด สป.สช. อุดหนุน = 358,785 + เทศบาลสมทบ = 179,392.50 = 538,177.50 มาคำนวณ ข้อ 10(4) x 20% 

รวมเป็นเงิน 107,635.50 บาท) 

ท่ี รายการ % 
จำนวนเงินจัดสรรฯ 

 (บาท) ตามประกาศ หมายเหตุ 

๑ สนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารสุข
ของหนวยบริการสถานบริการ หรือหนวยงาน
สาธารณสุข 
    ๑.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
          - รพ.สต.บานดอนเกล็ด 
          - รพ.สต.บานโนนสมบูรณ 

40 
 
 
 

........... 

........... 

173,827.42 
 
 
 

................................ 

................................ 

ขอ ๑๐ (๑)  

๒ สนับสนุนและสงเสริมการจัดกระบวนการ /
กิจกรรม สรางสุขภาพและปองกันโรคของ

38 165,135.05 ขอ ๑๐ (๒)  



องคกร หรือกลุมประชาชน  หรือหนวยงานอื่น  
๓ สนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาคุณภาพและชีวิต
ผูสูงอายุในชุมชนหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ศูนยเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟนฟู
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ หรือคนพิการในชุมชน 

๑5 43,456.86 ขอ ๑๐ (๓)  

๔ สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร หรือพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒๐ ๑๐๗,635.50 ขอ ๑๐ (๔)  

๕ สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี ในการปองกันและ
แกไขปญหาสาธารณสุขไดตามความจำเปน
เหมาะสม และทันตอสถานการณได 

๑2 ๕2,148.23 ขอ ๑๐ (๕)  

รวมงบประมาณ ๑๐๐ 434,567.56   

3.4 พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 

ท่ี รายการ % 
จำนวนเงินจัดสรรฯ 

 (บาท) ตามประกาศ หมายเหตุ 

๑ สนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารสุข
ของหนวยบริการสถานบริการ หรือหนวยงาน
สาธารณสุข 
    ๑.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
          - รพ.สต.บานดอนเกล็ด 
          - รพ.สต.บานโนนสมบูรณ 

๓๕ 
 
 
 

........... 

........... 

๑๘๘,๘๖๐ 
 
 
 

................................ 

................................ 

ขอ ๑๐ (๑)  

๒ สนับสนุนและสงเสริมการจัดกระบวนการ /
กิจกรรม สรางสุขภาพและปองกันโรคของ
องคกร หรือกลุมประชาชน  หรือหนวยงานอื่น  

๒๕ ๑๓๔,๙๐๐ ขอ ๑๐ (๒)  

๓ สนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาคุณภาพและชีวิต
ผูสูงอายุในชุมชนหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ศูนยเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟนฟู
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ หรือคนพิการในชุมชน 

๑๐ ๕๓,๙๖๐ ขอ ๑๐ (๓)  

๔ สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร หรือพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒๐ ๑๐๗,๙๒๐ ขอ ๑๐ (๔)  

๕ สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี ในการปองกันและ
แกไขปญหาสาธารณสุขไดตามความจำเปน
เหมาะสม และทันตอสถานการณได 

๑๐ ๕๓,๙๖๐ ขอ ๑๐ (๕)  

รวมงบประมาณ ๑๐๐ ๕๓๙,๖๐๐   



 

3.5 พิจารณาคำสั่งแตงต้ังอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลยางหลอ 

               
มติท่ีประชุม   : มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท พิจารณาคำส่ังแตงต้ังนายคำจุน โสโท 

ใหเปนอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยาง
หลอ    

ระเบียบวาระที่  4         เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

         
มติ  ท่ีประชุม………. 
        

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

 

เลิกประชุมเวลา     เวลา 14.30 น. 

 
                    ลงช่ือ      ศักด์ิชัย  คงแสนคำ  ผูจดรายงานการประชุม 

                                                (นายศักด์ิชัย     คงแสนคำ) 
อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศตำบลยางหลอ 

 
                                        ลงช่ือ       พรพิมล  สิทธิพูนอนุภาพ ผูตรวจรายงานการประชุม  
                                                (นางสาวพรพิมล  สิทธิพูนอนุภาพ) 

เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศตำบลยางหลอ 
 
                                        ลงช่ือ       สำราญ  เมืองศูนย  ผูรับรองรายงานการประชุม 
                                                 (นายสำราญ     เมืองศูนย) 

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางหลอ 
 
 


