
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางหลอ 
คร้ังท่ี 2/๒๕๖4 

วันศุกร ท่ี 16 เดือนกรกฎาคม 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  
3 นายทรงยศ           กวางขวาง กรรมการฯ ทรงยศ       กวางขวาง  
4 นางสุภาพร           เจือมา กรรมการฯ สุภาพร       เจือมา  
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                อนุศร ี 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  
29 นางสาวศิริธร        มอญขาม กรรมการและผูชวยเลขานุการฯ ศิริธร              มอญขาม  

ผูไมมาประชุม 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 สิบเอกคำจุน     โสโท กรรมการฯ -  

ผูเขารวมประชุม 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายณัฐชัย              นะบรรดิษฐ คณะอนุกรรมการฯ ณัฐชัย      นะบรรดิษฐ  
2 นางอริสา             ปูหลุน คณะอนุกรรมการฯ อาริสา      ปูหลุน  
3 นางสาวกฤษณา      บัวระภา คณะอนุกรรมการฯ กฤษณา    บัวระภา  
4 นางสาวกองศรี       ไชยศรี คณะอนุกรรมการฯ กองศรี     ไชยศรี  
5 นายศักด์ิชัย            คงแสนคำ คณะอนกุรรมการฯ ศักด์ิชัย     คงแสนคำ  
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

6 นางสาวกนิษฐา     วรรณชัย คณะอนุกรรมการฯ กนิษฐา     วรรณชัย  
7 นางสาวกิ่งกนก     เจือจันทนศักด์ิ คณะอนุกรรมการฯ กิ่งกนก     เจือจันทนศักด์ิ  
8 นางสาววนิดา       ปากดี คณะอนุกรรมการฯ วนิดา        ปากดี  

 
เมื่อที่ประชุมพรอมนายเหมราช  หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ ฐานะประธานกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางหลอ ไดเปดประชุมเวลา ๑4.๐๐ น. และดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1.   ขอแจงในท่ีประชุมใหคณะกรรมการทุกทานใหทราบโดยท่ัวกัน 

เกี่ยวกับเรื่องแตงต้ังคณะกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ทาน  
นางขันแกว  ทองคำภา 
       

ระเบียบวาระท่ี 2.  เรื่ อ งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางครั้งท่ี 1/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี    
ท่ี 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 

มติท่ีประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลยางหลอ ครั้งท่ี 1/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ท่ี 18 
เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เห็นชอบเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี 3.  เนื่องจากกระผมพึ่งไดเขามาดำรงตำแหนงนายกเทศบาล อาจจะ
ไมคอยเขาใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ          
ดีเทาไหร กระผมจึงขอใหนางสาวพรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ เปน
ผูดำเนินการตอท่ีประชุม เชิญครับ 

  ขอใหคณะกรรมการทุกทานไดตรวจสอบเอกสารโครงการ
ประมาณการคาใชจายเงินกองทุนปงบประมาณ พ.ศ.2564 ทุกทาน
ไดรับเอกสารครบและถูกตองหรือไม ขออนุญาตใหคณะกรรมการได
ตรวจเอกสาร 5 นาทีคะ  
และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารถูกตองครบหมดทุกคนแลว 
ดิฉันขอใหนางสาวสุภาวดี วันศุกร เปนผูแจงรายละเอียดประมาณการ
คาใชจายเงินกอง ปงบประมาณฯ พ.ศ.2564 ใหท่ีประชุมทราบและ
พิจารณาในลำดับตอไป เชิญคะ 

   สำหรับโครงการประมาณการคาใชจายเงินกองทุนปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ก็จะมีในสวนของ รพ.สต.บานดอนเกล็ด ไดเสนอโครงการเขา
มา 7 โครงการ ดังนี้ 

1.โครงการการดำเนินการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
งบประมาณ 54,200 บาท 

 

นายเหมราช  หาญเชิงชัย

ประธานกองทนุฯ 

 

นางสาวพรพมิล   สิทธพิูนอนุภาพ

กรรมการและเลขานุการฯ 

 

นายเหมราช  หาญเชิงชัย

ประธานกองทนุฯ 

 

นางสาวสุภาวด ี วันศุกร์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุารฯ 

 

นายเหมราช  หาญเชิงชัย

ประธานกองทนุฯ 
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2.โครงการประชุมช้ีแจงการจัดการความรูสูการการดูแลสุขภาพในการ 
ตรวจมะเร็งเตานม และมะเร็งปากมดลูกของแกนนำสตรีตำบลยางหลอ 
งบประมาณ 20,040 บาท 
3.โครงการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0 -5 ป  
งบประมาณ 20,040 บาท 
4.โครงการชุนชนตนแบบดานการแพทยแผนไทย รพ.สต.ดอนเกล็ด 
งบประมาณ 20,000 บาท 
5.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพตนเอง ของประชาชนกลุมเส่ียงตอโรคเม
ตาบอลิก งบประมาณ 20,000 บาท 
6.โครงการอบรมสงเสริมทัตสุขภาพ งบประมาณ 19,950 บาท 
7.โครงการอบรม อย.นอยคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข งบประมาณ 
20,040 บาท 
สำหรับรายละเอียดท่ีไดแจงตอท่ีประชุม  ไมทราบวาถูกตองตามท่ีทาน 
ผอ. รพ.สต.บานดอนเกล็ด ท่ีไดเสนอโครงการเทศบาลหรือไมคะ 

   ถูกตองคะ ขอมูลและรายละเอียดถูกตองตามครบถวนท่ีคุณ              
สุภาวดี วันศุกร ไดรายงานตอท่ีประชุมคะ 

 
   ในลำดับตอไปก็จะเปนรายละเอียดโครงการประมาณการ

คาใชจายเงินกองทุนปงบประมาณ พ.ศ.2564 ก็จะมีในสวนของ           
รพ.สต.บานโนนสมบูรณ และไดเสนอโครงการเขามา 4 โครงการ ดังนี ้

 1.โครงการอบรมคุมครองผูบริโภคดานอาหารปลอดภัย เพื่อคุณภาพท่ีดี 
งบประมาณ 9,700 บาท 

 2.โครงการสงเสริมการออกกำกายลดเส่ียงโรคเรื้อรัง งบประมาณ 
21,800 บาท 

 3.โครงการสงเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุมผูสูงอายุ(สรางสุขดวย
ธรรมปญญา) งบประมาณ 10,000 บาท 

 4.โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อปองกันมะเร็งปากมดลูก งบประมาณ 
20,300 บาท 

    สำหรับรายละเอียดท่ีไดแจงตอท่ีประชุม  ไมทราบวาถูกตอง
ตามท่ีทาน ผ.อ. รพ.สต.บานโนนสมบูรณ ไดเสนอโครงการตอเทศบาล
หรือไมคะ 

   ถูกตองครับ ขอมูลและรายละเอียดถูกตองครบถวนตามท่ี             
คุณสุภาวดี วันศุกร ไดรายงานตอท่ีประชุมครับ  

ในสวนเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลยางหลอ ปงบประมาณ พ.ศ.2564  ท่ีคณะกรรมการยังไมทราบ
เกี่ยวกับรายละเอียดในสวนของเงินประเภทตางๆท่ีใชบริหารจัดในกองทุน 
ดังนั้นจึงขอใหคุณสุภาวดี วันศุกร นำเรียนตอท่ีประชุม เชิญคะ 

 

นางสุภาพร  เจือมา

กรรมการฯ 

 
นางสาวสุภาวดี  วันศุกร์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุารฯ 

 

นายธงชัย  เทยีมทอง

กรรมการฯ 

 
นางสาวพรพมิล   สิทธพิูนอนุภาพ

กรรมการและเลขานุการฯ 
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   ตามท่ีประชุมครั้งท่ี 1/๒๕๖4 วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2564 
รายเอียดในสวนเงินงบประมาณกองทุนและประมาณการคาใชจาย 
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  
- เทศบาลสมทบ จำนวน 179,392.50 บาท 
- 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   

นางสาวสุภาวดี  วันศุกร์

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

  ตามท่ีนางสาวสุภาวดี วันศุกรไดนำเรียนตอท่ีประชุมก็จะเปน
เรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรงบในครั้งกอน ท่ีไดจัดสรรตามสัดสวนจำนวน
หนวยเปอรเซ็นในแตละแหง และเปนยอดเงินออกมาคะ เพื่อท่ีจะได
พิจารณาโครงการและอนุมัติเงินจัดสรรตามรายการตางๆ  

เพื่อพิจารณาโครงการตามยอดเงินท่ีจัดสรร ในรายการท่ี 1 
สนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารสุขของหนวยบริการสถาน
บริการ หรือหนวยงานสาธารณสุข 40% จำนวน 174,827.42 บาท 

               - รพ.สต.บานดอนเกล็ด ไดเสนอโครงการเขามา 7 โครงการ จำนวนเงิน
ท่ีจัดสรร 120,030 บาท 

          - รพ.สต.บานโนนสมบูรณ ไดเสนอโครงการเขา 4 โครงการ จำนวนเงิน
ท่ีจัดสรร 50,800 บาท 

  มีทานคณะกรรมการใดท่ีจะเสนอแนะหรือทักทวงตามจำนวนเงิน
ท่ีจัดสรรของ รพ.สต. ท้ัง 2 แหงหรือไมคะ 

  ถาไมมีคณะกรรการทานใดเสนอแนะหรือทักทวง ในการจัดสรร
งบประมาณ ดิฉันจึงขอมติในท่ีประชุมดวยคะ เชิญคะ 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบเปนเอกฉันท 

  ตามประมาณการคาใชจายเงินกองทุน ปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ท่ีไดจัดสรรงบประมาณตามรายการตางๆ และในสถานการณโรค
ระบาดโควิด 2019 จึงขอนำเรียนของเงินท่ีจัดสรรในรายการท่ี 3 
(10%) จำนวน 43,456.86 บาท และโอนไปเพิ่มกับรายการท่ี 5  
(12%) จำนวน 52,148.23 บาท รวมท้ังหมด (22%) จำนวน 
95,605 บาท เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมกรณีเกิดในโรคระบาด 
หรือภัยพิบัติในพื้นท่ีในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณสุข เพื่อนำ
เงินไปจัดซื้อชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test จำนวน 200 ชุด  
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณ
โรคระบาดโควิด 2019 ท่ีมีผูปวยติดเช้ือเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และขอความ
คิดเห็นจากทานคณะกรรมการ เชิญคะ 

  ในพื้นท่ีบานศรีอุดมไดมีผูปวยติดเช้ือโควิด-19 จำนวน 4 ราย 
ซึ้งไดเดินทางโดยใชรถสวนตัวเพื่อกลับบาน ดังนั้นเจาหนาท่ีตองมีหนาท่ี
ไปเก็บขอมูลตรวจผูปวยติดเช้ือโควิด-19 จำนวน 4 รายนี้ และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีจึงมีความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือโควิด-19 ถาเรามี
ชุดตรวจโควิดหรือมีอุปกรณท่ีใชปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีก็จะปฏิบัติสะดวก
ข้ึนและลดความเส่ียงติดเช้ือ ทันตอสถานการณท่ีเกิดข้ึน จึงเห็นดวยกับ
การท่ีจะจัดซื้อชุดตรวจโควิด เพราะมีความจำเปนมากตอการทำ
ปฏิบัติงาน 

นางสาวพรพมิล   สิทธพิูนอนุภาพ

กรรมการและเลขานุการฯ 

 

นายธงชัย  เทยีมทอง

กรรมการฯ 

 

นางสาวพรพิมล   สิทธิพูนอนุภาพ
กรรมการและเลขานุการฯ 
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  ดิฉันก็เห็นดวยกับการท่ีจะจัดซื้ออุปกรณเพื่อใชปองกันโรคโควิด-
19 เพื่อใหเจาหนาท่ีมีความปลอดภัยไมเส่ียงตอการติดเช้ือ และขอ 
เพิ่มเติมใหจัดซื้อเครื่องวัดอุณภูมิรางกาย      

  มีคณะกรรมการทานใดท่ีจะเพิ่ มเติมอีกหรือไมคะ ถาไมมี
คณะกรรมการทานใดท่ีจะเพิ่มเติม ดิฉันขอมติทีประชุม เพื่อโอนเงินจาก
รายการท่ี 3 สนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน หรือหนวยงาน
รับผิดชอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนยท่ีดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ 
พัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ หรือคนพิการในชุมชนจำนวนเงินท่ีจัดสรร 43,456.86 บาท 
ไปรวมกับรายการท่ี 5 สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมกรณีเกิดในโรค 
ระบาด หรือภัยพิบัติในพื้นท่ีในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณสุข
ไดตามความจำเปนเหมาะสมและทันตอสถานการณได จำนวนเงินท่ี
จัดสรร 52,148.23 บาท รวมท้ังเปนเงิน 95,605.09 บาท เพื่อ
จัดซื้อ  
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  

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นดวยเปนเอกฉันท  

  มีคณะกรรมการทานใดท่ีจะนำเรียนหรือเสนอโครงการเพิ่มเติม
อีกหรือไมครับ 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 

นางสุภาพร   เจือมา
กรรมการฯ 

 

นางสาวพรพิมล   สิทธิพูนอนุภาพ
กรรมการและเลขานุการฯ 

 

นายเหมราช  หาญเชิงชัย      

ประธานกองทนุฯ 

 


