
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางหลอ 
คร้ังท่ี 3/๒๕๖4 

วันอังคาร ท่ี 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหลอ 

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

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายเหมราช        หาญเชิงชัย ประธานกองทุนฯ เหมราช       หาญเชิงชัย  
2 นางสาวพรพิมล    สิทธิพูนอนุภาพ กรรมการและเลขานุการฯ พรพิมล       สิทธิพูนอนุภาพ  
4 นางวัฒนาพร       รักวิชา กรรมการฯ วัฒนาพร     รักวิชา  
5 นายธงชัย           เทียมทอง กรรมการฯ ธงชัย          เทียมทอง  
6 นายสุรัช            บุบผา กรรมการฯ สุรัช           บุบผา  
7 นายบุญจันทร      ศรีสุระ กรรมการฯ บุญจันทร     ศรีสุระ  
8 นายลังสิทธิ์         สมเหนือ กรรมการฯ ลังสิทธิ์        สมเหนือ  
9 นายสุวัฒน          พรมหาชัย กรรมการฯ สุวัฒน         พรมหาชัย  

10 นายกิระศักด์ิ        ฝอยทอง กรรมการฯ กิระศักด์ิ       ฝอยทอง  
11 นายยงค             อนุศรี กรรมการฯ ยงค            อนุศรี  
12 นายแพงตา          ไพรเขต กรรมการฯ แพงตา         ไพรเขต  
13 นายบุญนำ          สุขใจ กรรมการฯ บุญนำ         สุขใจ  
14 นางสาวทองทิพย   พรมพลเมือง กรรมการฯ ทองทิพย      พรมพลเมือง  
15 นายคำนาย         รวมสุภาพ กรรมการฯ คำนาย        รวมสุภา  
16 นางขันแกว         ทองคำภา กรรมการฯ ขันแกว        ทองคำภา  
17 นายนิติธร           พรหมดี กรรมการฯ นิติธร          พรหมดี  
18 นางสาวสุภาวดี     วันศุกร กรรมการและผูชวยเลขานุการฯ สุภาวดี        วันศุกร  
19 นางสาวศิริธร       มอญขาม กรรมการและผูชวยเลขานุการฯ ศิริธร           มอญขาม  

ผูไมมาประชุม 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายณัฐชัย         นะบรรดิษฐ คณะอนุกรรมการฯ   
2 นางสาวกิ่งกนก    เจือจันทนศักด์ิ คณะอนุกรรมการฯ   

ผูเขารวมประชุม 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายทรงยศ           กวางขวาง คณะอนุกรรมการฯ ทรงยศ        กวางขวาง  
2 นางอริสา             ปูหลุน คณะอนุกรรมการฯ อาริสา        ปูหลุน  
3 นางสาวกฤษณา     บัวระภา คณะอนุกรรมการฯ กฤษณา      บัวระภา  
4 นางสาวกองศรี       ไชยศรี คณะอนุกรรมการฯ กองศรี        ไชยศรี  
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เมื่อที่ประชุมพรอมนายเหมราช  หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ ฐานะประธานกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางหลอ ไดเปดประชุมเวลา ๑0.๐๐ น. และดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1. ขอแจงในท่ีประชุมใหท่ีประชุมทราบ 
  - ไมมี -     

ระเบียบวาระท่ี 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลยางหลอ ครั้งท่ี 2/๒๕๖๔ วันศุกร ท่ี 18 เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.2564 

มติท่ีประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลยางหลอ ครั้งท่ี 2/๒๕๖๔ วันศุกร ท่ี 18 เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.2564 เห็นชอบเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี 3. เรื่องท่ีเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 สำหรับรายละเอียดท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา กระผมขอให              

น างอ ริ ส า  ปู ห ลุ น  เป น ผู แ จ ง ร าย ละ เอี ย ด แ ล ะ ข อ มู ล ดั งก ล า ว                              
ใหคณะกรรมการตอท่ีประชุมทราบ เชิญครับ 

สถานะดานการเงิน 
สำหรับรายละเอียดในสวนเงินงบประมาณกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตำบลยางหลอ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ีประชุมครั้ง
ท่ี 1/๒๕๖4 วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2564 รายเอียดในสวนเงินงบประมาณ
กองทุนและประมาณการคาใชจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน
ท้ังหมด 541,260.11 บาท โดยจะมีเงิน 2 สวน คือ 

 1.ยอดเงินท่ียกมาจากปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3,082.61 บาท 
- สป.สช.แหงชาติอุดหนุน  จำนวน 358,785  บาท  
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- เทศบาลสมทบ   จำนวน 179,392.50  บาท 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือสกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

5 นายทรงยศ   กวางขวาง คณะอนุกรรมการฯ ทรงยศ   กวางขวาง  

6 สิบเอกคำจุน          โสโท คณะอนุกรรมการฯ คำจุน         โสโท  

7 นายศักด์ิชัย           คงแสนคำ คณะอนุกรรมการฯ ศักด์ิชัย       คงแสนคำ  

8 นางสาวกนิษฐา      วรรณชัย คณะอนุกรรมการฯ กนิษฐา      วรรณชัย  

9 นางสาววนิดา        ปากดี คณะอนุกรรมการฯ วนิดา        ปากดี  

10 นายอานุภาพ        คำบา คณะอนุกรรมการฯ อานุภาพ        คำบา  

 นายเหมราช  หาญเชิงชัย
ประธานกองทุนฯ 

 

 นายเหมราช  หาญเชิงชัย
ประธานกองทุนฯ 

 

 นางอริสา  ปูหลุน 
  คณะกรรมการฯ 
 



- ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  จำนวน 943.94  บาท 
2.นำยอดเงิน สป.สช. อุดหนุน จำนวน 358,785 บาท 

- เทศบาลสมทบ   จำนวน 179,392.50  บาท 
- ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  จำนวน 538,177.50  บาท 
- มาคำนวณ ขอ 10(4) x 20% รวมเปนเงิน 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
องคกร หรือกลุมประชาชน  หรือหนวยงานอื่น  

38 165,135.05 ขอ ๑๐ (๒)  

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   

รายละเอียดท้ังหมดนี้ก็จะเปนประมาณการคาใชจายเงินกองทุน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 และไดผานมติท่ี
ประชุมครั้งท่ี 1/๒๕๖4 วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2564 เรียบรอยแลวคะ 

ตามประมาณการคาใชจายเงินกองทุน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ท่ี
ไดจัดสรรงบประมาณตามรายการตางๆ และในสถานการณโรคระบาดโควิด 
2019 จึงขอนำเรียนของเงินท่ีจัดสรรในรายการท่ี 3 (10%) จำนวน 
43,456.86 บาท และโอนไปเพิ่มกับรายการท่ี 5  (12%) จำนวน 
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 52 ,1 4 8 .23  บาท  รวม ท้ั งหมด (2 2% ) รวม ท้ั งเป น เงิน 
95,605.09 บาท เพือ่จัดซือ้อุปกรณเพื่อใชปองกันโรคโควิด-19 ไดแก  
1.ชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test  จำนวน 200 ชุด       



2.เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด(ปลายนิ้ว)  จำนวน  30   อัน 
3.เทอรโมมิเตอรดิจิตอล    จำนวน  20   อัน 
4.ฟาทะลายโจร(แคปซูล)    จำนวน  30   ขวด 
รวมเปนเงินท้ังหมด 95,600 บาท   

เพื่อใหเจาหนาท่ีมีความปลอดภัยไมเส่ียงตอการติดเช้ือ ตอการ
ปฏิบัติงาน และเปนการเตรียมความพรอมและใหเกิดความเหมาะสมกับ
สถานการณโรคระบาดโควิด 2019 ท่ีมีผูปวยติดเช้ือเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ คะ 

สำหรับรายละเอียดในสวนเงินงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลยางหลอ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดิฉันก็ขอนำเรียน
รายละเอียดตอท่ีประชุมไวเพียงเทานี้คะ 

 
การขออนุมัติขยายเวลา 
ดวย รพ.สต.บานดอนเกล็ด ไดเสนอโครงการเขามา 7 โครงการ เพื่อ

จัดทำโครงการสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารสุขของหนวย
บริการสถานบริการ หรือหนวยงานสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ 
2564 จำนวนเงินท้ังหมด 159,990 บาท ดังนี้ 
1. โครงการการดำเนินการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จำนวน  
54,200 บาท 
2. โครงการประชุมช้ีแจงการจัดการความรูสูการการดูแลสุขภาพในการ 
ตรวจมะเร็งเตานม และมะเร็งปากมดลูกของแกนนำสตรีตำบลยางหลอ 
จำนวน 20,040 บาท 
3. โครงการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ป จำนวน 
20,040 บาท 
4. โครงการชุนชนตนแบบดานการแพทยแผนไทย รพ.สต.ดอนเกล็ด 
จำนวน 20,000 บาท 
5. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพตนเอง ของประชาชนกลุมเส่ียงตอโรคเม
ตาบอลิก จำนวน 20,000 บาท 
6. โครงการอบรมสงเสริมทัตสุขภาพ จำนวน 19,950 บาท 
7. โครงการอบรม อย.นอยคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข จำนวน 
20,040 บาท 

ตามท่ี รพ.สต.บานดอนเกล็ดไดดำเนินโครงการฯดังกลาว ปรากฎวา
ยังมีโครงการท่ีไมสามารถดำเนินการใหเสร็จส้ินในปงบประมาณ 2564 จึง
ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 
พ.ศ.2564 จำนวน 4 โครงการ ดังนี ้

 1. โครงการการดำเนินการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
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2. โครงการประชุมช้ีแจงการจัดการความรูสูการการดูแลสุขภาพในการ
ตรวจมะเร็งเตานม และมะเร็งปากมดลูกของแกนนำสตรีตำบลยางหลอ  
3. โครงการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ป  
4. โครงการชุนชนตนแบบดานการแพทยแผนไทย รพ.สต.ดอนเกล็ด  

นางสุภาพร  เจือมา

กรรมการฯ 

 



ดิฉันจึงขออนุญาตนำเรียนในท่ีประชุม เพื่ อใหคณะกรรมการ
พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ พรอมท้ังนำสง
เอกสารรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการฯ ในลำดับตอไปคะ 

 
ตามท่ีคุณสุภาพร เจือมา ไดนำเรียนและขอขยายระยะเวลาการ

ดำเนินงาน เพื่อดำเนินการในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวน 4 
โครงการ ไมทราบวามีคณะกรรมการทานใด มีขอเสนอแนะหรือมีอะไรจะ
เพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมีกระผมก็จะขอใหคณะกรรมการไดลงมติในท่ี
ประชุม เชิญครับ 

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นดวยเปนเอกฉันท 
 

   การรายงานการดำเนินงานโครงการฯ 
  ดวยเทศบาลตำบลยางหลอ ไดจัดทำโครงการจัดหาอุปกรณ

ป อ งกั น และค วบ คุ ม โรค ติด เช้ื อ ไวรั ส โค โรน า (COVID-1 9 ) ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางหลอ รวมเปนเงิน 
95,600 บาท โดยมีรายละเอียดในการดำเนินโครงการ ดังตอไปนี้ครับ 
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แผนงาน

โครงการ 

วัตถุประสงค กลุม 

เปาหมาย 

พ้ืนที่

ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด(KPI) กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

งบ 

ประมาณ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

สิบเอกคำจุ่น  โสโท

คณะอนุกรรมการฯ 

 

นายเหมราช  หาญเชิงชัย      

ประธานกองทนุฯ 

 



1.โครงการ
จัดหาวัสดุ
อุปกรณปองกัน 
และควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา (COVID-
19) 

1.เพ่ือจัดหาชุด
ตรวจคัดกรองผู
ติดเชื้อเชื้อไวรัส
โคโรนา 
(COVID-19) 
2.เพ่ือสนับสนุน
หนวยบริการ
สาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี 

1.เจาหนาท่ี
ดานหนา 
จำนวน 50 
คน 
2.กลุม
ประชาชน
ท่ัวไป ท่ีมี
ภาวะเสี่ยงทุก
คน ในพ้ืนท่ี
ตำบลยางหลอ 

1.เทศบาล
ตำบลยาง
หลอ 

1.ประชาชน
กลุมเสี่ยงสูง 
ไดรับการตรวจ
คัดกรอง รอยละ 
80 
2.เจาหนาท่ีดาน
มีความปลอดภัย 
จากการปฏิบัติ
หนาท่ี 
 

1.จัดทำ
แผนงาน/
โครงการ 
เพ่ือให
คณะกรรมก
ารพิจารณา
อนุมัติ 
2.จัดหาชุด
ตรวจคัด
กรองผูติด
เชื้อไวรัสโค
โรนา 
(COVID-
19) 
4.แจกจาย
ชุดตรวจคัด
กรองผูติด
เชื้อไวรัสโค
โรนา 
(COVID-
19) 
5.ประสาน
การ
ปฏิบัติงาน
รวมในพ้ืนท่ี 
6.รายงาน
ผลการ
ดำเนินการ 

1.วันท่ี 1 
สิงหาคม 
2564 – 
30 
กันยายน 
2564  

จัดหาชุด
ตรวจคัด
กรองผูติด
เชื้อไวรัส
โคโรนา 
(COVID-
19) เปน
เงิน
จำนวน 
95,600 
บาท 

งาน
สาธารณสุข
ฯ เทศบาล
ตำบลยาง
หลอ 

      รวม 95,600  

   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานโครงการฯ 
กระผมก็ขอนำเรียนตอท่ีประชุมไวแตเพียงเทานี้ครับ 

ตามท่ีสิบเอกคำจุน  โสโท ไดนำเรียนการจัดทำโครงการจัดหา
อุปกรณปองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางหลอ รวมเปนเงิน 95,600 บาท            
ไมทราบวามีคณะกรรมการทานใด มีขอเสนอแนะหรือมีอะไรจะเพิ่มเติมอีก
หรือไมครับ ถาไมมีกระผมก็จะขอใหคณะกรรมการไดลงมติในท่ีประชุม  
เชิญครับ 
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มติท่ีประชุม : มีมติเห็นดวยเปนเอกฉันท 
 

นายเหมราช  หาญเชิงชัย      

ประธานกองทนุฯ 

 

นายเหมราช  หาญเชิงชัย      

ประธานกองทนุฯ 

 



   มีคณะกรรมการทานใดท่ีจะนำเรียนหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก
หรือไมครับ และถาไมมีคณะกรรมการทานใดท่ีจะนำเรียนหรือเสนอ
โครงการเพิ่มเติมอีก กระผมก็ขอปดประชุมครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

- ไมมี - 

ปดประชุมเวลา                เวลา 14.30 น. 
 

                    ลงช่ือ          ศักด์ิชัย  คงแสนคำ  ผูจดรายงานการประชุม 
                                                   (นายศักด์ิชัย  คงแสนคำ) 

อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศตำบลยางหลอ 
 
                                        ลงช่ือ       พรพิมล  สิทธิพูนอนุภาพ ผูตรวจรายงานการประชุม  
                                                (นางสาวพรพิมล  สิทธิพูนอนุภาพ) 

เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศตำบลยางหลอ 
 
                                        ลงช่ือ        เหมราช  หาญเชิงชัย  ผูรับรองรายงานการประชุม 
                                                   (นายเหมราช  หาญเชิงชัย) 

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางหลอ 
 
 


