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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 
ครั้งท่ี 5/2558 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  เวลา 13.30 น. 
ณ ห/องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ/งเพ่ือทราบ 

1.1 เรื่องคําสั่งแต�งต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบล
คลองกระบือ ท่ี 1/2558 เรื่อง แต�งต้ังคณะอนุกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 

1.2 เรื่องข้ันตอนการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท,องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ป.งบประมาณ 2559 ตามหนังสือ ท่ี 
สปสช.540/ว 0278 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมา  
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2558  

ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2558  (ตามเอกสารหมายเลข 1) 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องรายงานสถานะทางการเงิน (บัญชีรับ-จ�าย) 
    ....................................................................................................................... 
                                         ........................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
- การพิจารณาให,ความเห็นชอบ ร�างแผนงาน/โครงการ กองทุน

หลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ ประจําป.
งบประมาณ 2559  (เอกสารหมายเลข 3) 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
    ....................................................................................................................... 
                                         ........................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

(ตามเอกสารหมายเลข 2) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 

ครั้งท่ี 5/2558  วันอังคาร ท่ี  10 พฤศจิกายน  2558   เวลา 13.30  น. 
ณ ห/องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 

-------------------------------------------------------- 

ผู/มาประชุม 
1. นายคฑายุทธ  สุทธิรักษ�  ผู,ทรงคุณวุฒิคนท่ี 1  รองประธานกรรมการ 
2. นายสุธน  นาคคง   ผู,ทรงคุณวุฒิคนท่ี 2  รองประธานกรรมการ 
3. นางวิภาดา  บัวทอง   ผู,แทนสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
4. นางนิวรณ� แซ�ค,าง   ผอ.รพ.สต.บ,านตรงบน  กรรมการ 
5. นายพิชัย  เทิดธรรมปราการ  ผอ.รพ.สต.บ,านบางสระ  กรรมการ 
6. นางพรทิพย�  คงนก   ผู,แทน อสม.   กรรมการ 
7. นางวิน  รักษาคง   ผู,แทนหมู�บ,านหรือชุมชน  กรรมการ 
8. นายนืโรจน�  เอียดแก,ว  ผู,แทนหมู�บ,านหรือชุมชน  กรรมการ 
9. นายนัฐวุฒิ  สมัครพงศ�  รองปลัด อบต.   กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

ผู/ไม�มาประชุม 
1. นายสนชัย  สังขศรี   นายก อบต.   ประธานกรรมการ 
2. นายฉัตรภานุ  จินดาวงศ�  ผู,แทนสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
3. นางพวงศรี  ปFงเอ้ียน   ผู,แทน อสม.   กรรมการ 
4. นางเนียบ  นนทรังสี   ผู,แทนหมู�บ,านหรือชุมชน  กรรมการ 
5. นายสมศักด์ิ  คงเมือง   ผู,แทนหมู�บ,านหรือชุมชน  กรรมการ 
6. นายณรงค�  รัตนบันดาล  ผู,แทนหมู�บ,านหรือชุมชน  กรรมการ 
7. นายวิชาญ  อนุมาศ   ปลัด อบต.   กรรมการ 

ผู/เข/าร�วมประชุม 
1. นายสันติชัย นาคคง   อนุกรรมการฝJายจัดทําแผนงานโครงการ   
2. นายวิชาญ  จันทรสุวรรณ  อนุกรรมการฝJายจัดทําแผนงานโครงการ   
3. นายจําลอง  ศรีจํารัส   อนุกรรมการฝJายจัดทําแผนงานโครงการ   
4. น.ส.วิภาวดี  พุทธรอด  อนุกรรมการฝJายจัดทําแผนงานโครงการ   
5. น.ส.กรรณนิภา  เจริญพันธ  อนุกรรมการฝJายจัดทําแผนงานโครงการ   
6. นางสาวไปรดา  ทองนวล  อนุกรรมการฝJายการเงินและบัญชี   
7. นางสาวจาริยา  ดําดุก  อนุกรรมการฝJายเลขานุการกองทุน 
8. นายสําราญ  รักษายศ   ผู,ช�วยผู,ใหญ�บ,าน หมู�ท่ี 13 
9. นางสุมาลี  อินทวงศ�   อสม. 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. นายนัฐวุฒิ  สมัครพงศ� ผู,ช�วยเลขานุการกองทุน ทําหน,าท่ีเลขานุการใน
ท่ีประชุม กระผมขอเรียนแจ,งให,ท่ีประชุมได,รับทราบ ถึงระเบียบและวาระการประชุมของกองทุน ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการไม�สามารถเข,าร�วมประชุมได, ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เรื่อง การกําหนด 
หลักเกณฑ�เพ่ือสนับสนุนให,องค�กรปกครองส�วนท,องถ่ิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท,องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในกรณีท่ีประธานกรรมการตามข,อ 8 วรรคหนึ่ง (1) ผู,บริหารสูงสุดขององค�กร
ปกครองส�วนท,องถ่ิน มีแต�ไม�อาจปฏิบัติหน,าท่ีได, ให,รองประธานกรรมการ ทําหน,าท่ีประธานในท่ีประชุมได,
ตามลําดับ ซ่ึงในวันนี้ได,รับแจ,งจากท�านนายก อบต.คลองกระบือ ท�านมีภารกิจเร�งด�วนต,องไปปฏิบัติ โดยท�านได,
มอบหมายให, นายสันติชัย นาคคง  เลขานุการ นายก อบต. เข,าร�วมประชุมแทนท�าน  ดังนั้นในวันนี้ตามระเบียบ
การประชุม ท�านรองประธานกรรมการ คนท่ี 1 ท�านคฑายุทธ  สุทธิรักษ� ท�านจะทําหน,าท่ีเปQนประธานการประชุม
ในวันนี้ จึงขอเรียนเชิญท�านคฑายุทธ  สุทธิรักษ� กล�าวเปRดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต�อไป 

เม่ือท่ีประชุมพร,อมแล,วผมขอเปRดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 
ครั้งท่ี 5/2558   

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ/งเพ่ือทราบ 
ประธาน  1.1 เรื่องคําสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท,องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

องค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ ท่ี 1/2558 เรื่อง แต�งต้ังคณะ 
อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบล
คลองกระบือ เพ่ือให,การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท,องถ่ินหรือพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วน
ตําบลคลองกระบือ เปQนไปอย�างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามข,อ 
11 (8) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เรื่อง 
การกําหนดหลักเกณฑ�เพ่ือสนับสนุนให,องค�กรปกครองส�วนท,องถ่ิน
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท,องถ่ินหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ� 2557 และตาม 
ท่ีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท,องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
องค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ ได,มีมติในการประชุมครั้งท่ี 
5/2558  ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท,องถ่ินหรือพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วน
ตําบลคลองกระบือจึงออกคําสั่งไว, ดังต�อไปนี้ 

     1. คณะอนุกรรมการฝ=ายเลขานุการกองทุน  ประกอบด/วย 
 1. นางสาวจาริยา  ดําดุก  นักวิชาการศึกษา          ประธาน 
 2. นายจําลอง  ศรีจํารัส  นักพัฒนาชุมชน          เลขานุการ 

นายคฑายุทธ  สุทธิรักษ� 
ประธานท่ีประชุม 
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มีหน/าท่ี 
1. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ตามวันท่ีคณะกรรมการกองทุน

กําหนด พร,อมทําบันทึกรายงานการประชุม 
2. ประสานคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต�างๆเพ่ือรวบรวม

ผลการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการกองทุน 
3. รับ-ส�ง บันทึกข,อมูลและจัดเก็บเอกสารการดําเนินงานของกองทุน

ให,เปQนระเบียบ 
4. ติดต�อประสานงานท่ัวไปในกิจการของกองทุนตามท่ีได,รับมอบ 

หมาย 

2. คณะอนุกรรมการฝ=ายจัดทําแผนงานโครงการ  ประกอบด/วย 
1. นายสันติชัย นาคคง  เลขานุการนายก อบต. ประธาน 
2. นายวิชาญ  จันทร�สุวรรณ หัวหน,าสํานักปลัด      อนุกรรมการ 
3. น.ส.จาริยา  ดําดุก  นักวิชาการศึกษา        อนุกรรมการ 
4. น.ส.จันทิมา  นุ�นสังข�  จพง.สธ.ปฏิบัติงาน     อนุกรรมการ 
5. น.ส.จินตนา  สงอุปการ พว.ชํานาญการ        อนุกรรมการ 
6. น.ส.วิภาวดี  พุทธรอด พว.ชํานาญการ        อนุกรรมการ 
7. น.ส.กรรณนิภา  เจริญพันธ� จพง.ทันตาภิบาล        อนุกรรมการ 
8. นางศุภาวีร�  สระทอง  อสม.         อนุกรรมการ 
9. นางภัทรธิรา  นวลเอียด อสม.         อนุกรรมการ 
10. นางอารีย�  สุดชี  ภาคประชาชน          อนุกรรมการ 
11. นายวิรัตน�  ศรีนิรัตน� ภาคประชาชน          อนุกรรมการ 
12. นายชาตรี  ทองท�าพยา อบต.         อนุกรรมการ 
13. นางชะอ,อน  เดชศรี  ผู,ใหญ�บ,าน        อนุกรรมการ 
14. นายวิเชียร  สุวรรณสุทธิ์ ผู,ใหญ�บ,าน        อนุกรรมการ 
15. นายจําลอง  ศรีจํารัส นักพัฒนาชุมชน        เลขานุการ 

      มีหน/าท่ี 
1. สนับสนุนและจัดทําแผนงานโครงการภายใต,วัตถุประสงค�ของ

กองทุนและตามประกาศฯ ข,อ 7 
2. ตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรอง กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ

ท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การ
บริหารส�วนตําบลคลองกระบือ ให,เปQนไปตามหลักเกณฑ�และ  
วัตถุประสงค�ของการจัดต้ังกองทุนและเปQนไปตามประกาศ สปสช.
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พร,อมท้ังเสนอความคิดเห็น เพ่ือ ใช,ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ของคณะกรรมการกองทุน 

3. รายงานปFญหาอุปสรรคการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนต�อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการ กองทุนรวมท้ังให,ข,อเสนอแนะเพ่ือ
ประโยชน�ต�อการดําเนินงานของกองทุน 

       4. ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได,รับมอบหมาย 

     3. คณะอนุกรรมการฝ=ายการเงินและบัญชี  ประกอบด/วย 
1. นางนิภา  ศิริสมบัติ  ผู,อํานวยการกองคลัง   ประธาน 
2. นายอนันต�  นาคสุข  นักวิชาการคลัง        อนุกรรมการ 
3. นางสาวไปรดา  ทองนวล นวก.กง.บช.        เลขานุการ 

มีหน/าท่ี 
1. รับผิดชอบการรับเงิน-จ�ายเงิน ให,เปQนไปตามประกาศสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห�งชาติและระเบียบกองทุนท่ีกําหนด โดย
ตรวจสอบความถูกต,อง ครบถ,วนของเอกสารก�อนการเบิกจ�ายเงิน
ทุกครั้ง 

2. บันทึกบัญชีโดยแยกจากระบบบัญชีปกติขององค�การบริหารส�วนตําบล 
3. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  รายงานการรับเงิน - จ�ายเงินและเงิน

คงเหลือประจําเดือน ประจําไตรมาส และประจําป.งบประมาณ 
ด,วยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศหรือระบบอ่ืนและนําเสนอ
รายงานการเงินให,คณะกรรมการกองทุนทราบ 

4. จัดทําเช็คและเบิกจ�ายเช็ค 
 5. รับผิดชอบจัดเก็บเอกสาร หลักฐานด,านการเงินและการบัญชีของ

กองทุนไว,เพ่ือการตรวจสอบ 
 6. ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได,รับมอบหมาย 

โดยให,ผู,ได,รับการแต�งต้ังปฏิบัติหน,าท่ีให,เปQนไปด,วยความเรียบร,อย
และมีประสิทธิภาพ และให,มีสิทธิรับค�าตอบแทนการประชุมตาม
ระเบียบของกองทุน ท้ังนี้ต้ังแต�บัดนี้เปQนต,นไป สั่ง ณ วันท่ี  11  เดือน  
กันยายน  พ.ศ. 2558 

1.2 เรื่องข้ันตอนการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพในระดับท,องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ป.งบประมาณ 2559 ตาม
หนังสือ ท่ี สปสช.540/ว 0278    

ท่ีประชุม         รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม /ครั้งท่ีผ�านมา 
ประธาน  เรียนเชิญทางท�านผู,ช�วยเลขาดําเนินการคับ 
ผู,ช�วยเลขาฯ สําหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ ครั้ง ท่ี 4/2558 วันท่ี 14 
สิงหาคม 2558 ณ ห,องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 
โดยเริ่มประชุม เวลา 09.00 น. และเลิกการประชุมเวลา 11.30 น. นั้น 
ตามเอกสารหมายเลข 1 ท่ีแจกให,กับคณะกรรมการไปแล,วนั้น เอกสารมี
ท้ังหมด 5 หน,า มีคณะกรรมการท�านใดจะแก,ไขเพ่ิมเติมไม�ครับ ถ,าไม�มี
ผมขอให,ท�านประธานดําเนินการขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 4/2558 วันท่ี 14 สิงหาคม 2558 ต�อไป ขอบคุณครับ 

ประธาน ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2558 เม่ือ
วันท่ี 14 สิงหาคม 2558 ครับ 

ท่ีประชุม       รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2558 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2558    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรายงานสถานะทางการเงิน (บัญชีรับ-จ�าย) 
ประธาน  เรียนเชิญทางท�านอนุกรรมการฝJายการเงินและบัญชีครับ 
นางสาวไปรดา  ทองนวล สรุปการเบิกจ�ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วน

ตําบลคลองกระบือ ในไตรมาสท่ี 4 เดือน กรกฎาคม - เดือน กันยายน 
ประจําป.งบประมาณ 2558 ตามเอกสารหมายเลข 2 ซ่ึงได,แจกจ�าย
ให,กับคณะกรรมการกองทุนไปแล,วนั้น มีคณะกรรมการท�านใดจะสอบ 
ถามหรือเสนอข,อคิดเห็นประเด็นใดเพ่ิมเติมบ,างค�ะ ถ,าไม�มีดิฉันขอให,
ท�านประธานดําเนินการขอมติรับรองรายงานสถานะทางการเงินต�อไปค�ะ 
ขอบคุณค�ะ 

ท่ีประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงิน ไตรมาสท่ี 4 เดือน กรกฎาคม - 
กันยายน ประจําป.งบประมาณ 2558  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธาน - การพิจารณาให,ความเห็นชอบ ร�างแผนงาน/โครงการ กองทุนหลัก 

ประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ ประจําป.
งบประมาณ 2559  (เอกสารหมายเลข 3)  

ประธาน ขอเชิญทางผู,ช�วยเลขานุการกองทุน ได,ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวข,องให,กับ
คณะกรรมการกองทุนได,รับทราบอีกครั้ง เพ่ือเปQนแนวทางในการ
ประกอบการพิจาณาให,ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ในการ
ดําเนินงานของกองทุน ประจําป.งบประมาณ 2559 ต�อไป 
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ผู,ช�วยเลขาฯ 1. ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑ�เพ่ือสนับสนุนให/องค�กรปกครองส�วนท/องถ่ิน
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท/องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗   

    ข,อ ๑๑ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน,าท่ี ดังนี้ (๑) 
พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให,เปQนไปตามวัตถุ 
ประสงค�ของกองทุน กรณีกรรมการผู,ใดในคณะกรรมการกองทุน เปQนผู,
เสนอและดําเนินการแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม ให,กรรมการผู,
นั้นมีสิทธิชี้แจงต�อท่ีประชุม แต�ไม�มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรมนั้น 

    ข,อ ๗ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให,ใช,จ�ายเพ่ือสนับสนุน
หรือส�งเสริมเปQนค�าใช,จ�ายตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมท่ี
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้ 

     (๑ )  เ พ่ือสนับสนุน และส� ง เสริ มการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน�วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน�วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี โดยเน,นเรื่องการสร,างเสริมสุขภาพ การปWองกันโรค 
การฟYZนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ท่ี
จําเปQนต�อสุขภาพและการดํารงชีวิต เพ่ือให,กลุ�มแม�และเด็ก กลุ�มผู,สูงอายุ 
กลุ�มคนพิการ กลุ�มผู,ประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง และกลุ�มผู,ปJวยโรค
เรื้อรังท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีสามารถเข,าถึงบริการสาธารณสุขได,อย�างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

     (๒) เพ่ือสนับสนุนให,กลุ�มหรือองค�กรประชาชนหรือ
หน�วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีได,ดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือการสร,างเสริมสุขภาพการปWองกันโรคให,แก�สมาชิกหรือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และกรณีมีความจําเปQนต,องจัดซ้ือวัสดุท่ีมีลักษณะเปQน
ครุภัณฑ�ให,สนับสนุนได,ในวงเงินไม�เกิน ๕,๐๐๐ บาทต�อโครงการ วัสดุท่ีมี
ลักษณะเปQนครุภัณฑ�ท่ีจัดหาได,ให,อยู�ในความดูแลและบํารุงรักษาของ
กลุ�มหรือองค�กรประชาชนหรือหน�วยงานอ่ืนท่ีได,รับการสนับสนุนนั้น ๆ 

(๓) เพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมกิจกรรมการสร,างเสริม
สุขภาพ การปWองกันโรค การฟYZนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย�เด็กเล็กหรือศูนย�ชื่ออ่ืนท่ีดําเนินกิจกรรม
เก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย�พัฒนาและฟYZนฟู
คุณภาพชีวิตผู,สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย�ชื่ออ่ืนท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียว 
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กับการพัฒนาและฟYZนฟูคุณภาพชีวิตผู,สูงอายุและคนพิการในชุมชนตาม
หลักเกณฑ�ท่ีสํานักงานกําหนดเปQนเงินไม�น,อยกว�าร,อยละ ๑๕ ของเงิน
รายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต�ละป.งบประมาณนั้น 

(๔) เพ่ือสนับสนุนค�าใช,จ�ายในการบริหารหรือพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพให,มีประสิทธิภาพท้ังนี้ ต,องไม�เกินร,อยละ ๑๕ 
ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต�ละป.งบประมาณนั้น 
และในกรณีท่ีมีความจําเปQนต,องใช,จ�ายเพ่ือซ้ือครุภัณฑ�ท่ีเก่ียวข,อง
โดยตรงครุภัณฑ�นั้นจะต,องมีราคาไม�เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต�อหน�วย โดย
การจัดซ้ือจัดจ,างให,ใช,ระเบียบขององค�กรปกครองส�วนท,องถ่ินโดย
อนุโลมและครุภัณฑ�ท่ีจัดหาได,ให,อยู�ในความดูแลและบํารุงรักษาของ
องค�กรปกครองส�วนท,องถ่ินนั้น ๆ 

 (๕) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ีให,
คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ�ายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนและ
ส�งเสริมกิจกรรมในการปWองกันและแก,ไขปFญหาสาธารณสุขได,ตามความ
จําเปQนเหมาะสม และทันต�อสถานการณ�ได, 

2. ประกาศคณะอนุกรรมการส�งเสริมสุขภาพและปEองกันโรคภายใต/
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เรื่อง การจัดบริการ
สาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท/องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ข,อ ๑ การจัดบริการสาธารณสุข หมายถึง การจัดบริการและ
การจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข,องกับการสร,างเสริมสุขภาพ ปWองกันโรค ฟYZนฟู
สมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก เพ่ือให,กลุ�มแม�และ
เด็ก กลุ�มผู,สูงอายุ กลุ�มคนพิการ กลุ�มผู,ประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง 
กลุ�มผู,ปJวยโรคเรื้อรัง รวมท้ังกลุ�มประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเสี่ยงท่ีอยู�ใน
พ้ืนท่ี สามารถเข,าถึงบริการสาธารณสุขได,อย�างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
โดยส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมตามความพร,อม ความเหมาะสม และ
ความต,องการในพ้ืนท่ี ดังรายละเอียดตัวอย�างกิจกรรมตามเอกสารแนบ 
ท,ายประกาศนี้ 

การจัดบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ให,เปQนไปตาม พระราช 
บัญญัติสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร,างเสริม
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,อง 
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ตัวอย�างกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามกลุ�มเปWาหมายเฉพาะ 
แนบท,ายประกาศคณะอนุกรรมการส�งเสริมสุขภาพและปWองกันโรค 
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท,องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 

๑. กลุ�มหญิงตั้งครรภ�และหญิงหลังคลอด เพ่ือยกระดับ 
สุขภาพชีวิตของหญิงต้ังครรภ� หญิงคลอดและหลังคลอด โดยสร,างการ
เข,าถึงบริการท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐานอย�างเสมอภาค และสนับ 
สนุนให,ได,รับชุดสิทธิประโยชน�หลักประกันสุขภาพถ,วนหน,าด,านการ
ส�งเสริม ปWองกัน และเฝWาระวังโรคอย�างท่ัวถึง 

๒. กลุ�มเด็กเล็กและเด็กก�อนวัยเรียน เพ่ือส�งเสริมและ
สนับสนุนให,กลุ�มเด็กแรกเกิด - เด็กเล็ก ได,รับบริการตามชุดสิทธิประ 
โยชน�อย�างครอบคลุม ท่ัวถึง และเข,าถึงบริการอย�างเสมอภาค สร,าง
ระบบในการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดเด็กเล็ก อย�างมีคุณภาพและบูรณา 
การระหว�างหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพ่ือเด็กเจริญ 
เติบโต มีพัฒนาการสมวัย เปQนคนเก�ง คนดี และมีความสุข พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให,มีการเจริญเติบโต สมองได,รับการเรียนรู,ตามช�วงวัยและมี
พัฒนาการสมวัย และสร,างการมีส�วนร�วมในการเลี้ยงดูเด็กอย�างองค�รวม
จากครอบครัวสู�ชุมชนและศูนย�เด็กเล็ก 

๓. กลุ�มเด็กวัยเรียนและเยาวชน เพ่ือให,เด็กวัยเรียนมี
พัฒนาการทางร�างกายและจิตใจสมวัย มีส�วนสูงระดับดีและรูปร�างสม
ส�วน มีความฉลาดทางสติปFญญาและอารมณ�ไม�ตํ่ากว�าเกณฑ�มาตรฐาน 
ได,รับวัคซีนในการปWองกันควบคุมโรคติดต�อท่ีปWองกันได,ตามมาตรฐาน 
และมีสุขภาวะด,านร�างกาย จิตใจ สติปFญญา อารมณ� สังคม มีทักษะ
ชีวิตและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ปWองกันและลดปFญหาสุขภาพและ
พฤติกรรมเสี่ยงด,านเพศสัมพันธ� การต้ังครรภ�ไม�พร,อม โรคเอดส�และโรค 
ติดต�อทางเพศสัมพันธ� ในกลุ�มเปWาหมายวัยรุ�นและเยาวชนท่ีอยู�ในระบบ
การศึกษาและนอกระบบการศึกษา รวมท้ังชนบทห�างไกล ชุมชนแออัด 
สถานประกอบการ เด็กเร�ร�อน ด,อยโอกาส และเด็กพิเศษ ปWองกันไม�ให,
วัยรุ�นและเยาวชนเข,าถึงยาสูบ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล� ยาเสพติดได,ง�าย 
ให,วัยรุ�นและเยาวชนกลุ�มเสี่ยงและกลุ�มท่ีมีปFญหาด,านสุขภาพกาย จิต 
และสังคม ได,รับการดูแล ช�วยเหลือ และบริการด,านสาธารณสุขอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
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๔. กลุ�มวัยทํางาน เพ่ือลดปFจจัยเสี่ยงจากการทํางาน ส�งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ�มวัยทํางาน และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล,อมท่ี
ส�งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน ปWองกันและลดปFญหาสุขภาพและ
พฤติกรรมเสี่ยงด,านเพศสัมพันธ� การต้ังครรภ�ไม�พึงประสงค�และการ
ต้ังครรภ�ไม�พร,อม โรคเอดส�และโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ� ในกลุ�มวัยรุ�น
และวัยทํางาน ปWองกันไม�ให,กลุ�มวัยทํางานเข,าถึงยาสูบ เครื่องด่ืมแอลกอ 
ฮอล� ยาเสพติดได,ง�าย ให,กลุ�มเสี่ยงและกลุ�มมีปFญหาด,านสุขภาพกาย จิต 
และสังคม ได,รับการดูแล ช�วยเหลือ และบริการด,านสาธารณสุขอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

๕. กลุ�มผู/สูงอายุและผู/ป=วยโรคเรื้อรัง เพ่ือลดปFจจัยเสี่ยงและ
ลดการเกิดโรคในกลุ�มท่ีมีภาวะอ,วน/น้ําหนักเกิน กลุ�มท่ีมีภาวะเสี่ยงต�อ
โรคเรื้อรังและโรคท่ีเปQนปFญหาในชุมชน ลดภาวะแทรกซ,อนและลด
ความพิการในกลุ�มผู,ปJวย ส�งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ผู,สูงอายุให,มีสุขภาพท่ีพึงประสงค�โดยผสมผสานมาตรฐานการดูแล
สุขภาพแบบองค�รวมท้ังสุขภาพกายและจิต สนับสนุนระบบบริการดูแล
สุขภาพผู,สูงอายุและผู,ปJวยโรคเรื้อรังให,มีคุณภาพด,วย บริการเชิงรุกใน
ชุมชน ส�งเสริมสนับสนุนให,ผู,สูงอายุและผู,ปJวยโรคเรื้อรัง เข,าถึงบริการ
สุขภาพอย�างถ,วนหน,าและเท�าเทียม และส�งเสริมสนับสนุนให,ครอบครัว 
ชุมชน และท,องถ่ิน มีส�วนร�วมในการดูแลผู,สูงอายุและผู,ปJวยโรคเรื้อรัง 

๖. กลุ�มคนพิการและทุพพลภาพ เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนให,คน
พิการและทุพพลภาพได,รับบริการฟYZนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ�
เครื่องช�วย องค�กรคนพิการมีการพัฒนาศักยภาพด,านการฟYZนฟูสมรรถ 
ภาพและรวมกลุ�มเกิดความเข,มแข็ง สามารถร�วมมือกับสถานบริการ 
ท,องถ่ิน และมีส�วนร�วมดูแลสุขภาพช�วยเหลือคนพิการด,วยกันเอง 
รวมถึงส�งเสริมให,เกิดความร�วมมือในชุมชนระหว�างสถานบริการ องค�กร
คนพิการ องค�กรปกครองส�วนท,องถ่ิน และชุมชน ในการดูแลช�วยเหลือ
สนับสนุนและให,บริการฟYZนฟูสมรรถภาพแก�คนพิการและทุพพลภาพท่ีมี
ความจําเปQนต,องได,รับการฟYZนฟูสมรรถภาพ 

๗. กลุ�มประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเส่ียง เพ่ือปWองกัน ควบคุม
ปFจจัยเสี่ยง และส�งเสริมปFจจัยท่ีดี ท่ีมีผลต�อสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชนโดยตรง ซ่ึงหากไม�ดําเนินการปWองกันหรือแก,ปFญหาอาจจะส�งผล
กระทบต�อสุขภาพและการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชน ได,แก� การ
ดําเนินการหรือจัดกิจกรรมในด,านต�าง ๆ โดยจําแนกตามสาเหตุและท่ี 
มาของปFจจัยท่ีทําให,เกิดโรคหรือปFญหาสุขภาพ 
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สําหรับข้ันตอนการดําเนินงานท่ีผ�านมา ทางกองทุนก็ได,ดําเนิน 
การตามหนังสือ ท่ี สปสช.5.40/ว.0278 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุข 
ภาพในระดับท,องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ป. 2559  

- ประชาสัมพันธ� ให,กับสถานบริการ หน�วยบริการ  หน�วยงาน
สาธารณสุข เช�น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล,อม  ส�วนสาธารณสุข  หน�วยงานอ่ืน เช�น โรงเรียน สถาบันการ 
ศึกษา วัด กลุ�มหรือองค�กรประชาชน เช�น องค�กรชุมชน องค�กรเอกชน 
หรือภาคเอกชนท่ีมีการรวมตัวกันเปQนกลุ�ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือ
องค�กรท่ีเรียกชื่ออ่ืนต้ังแต� ๕ คนข้ึนไป ได,รับทราบแนวทาง การขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 

- คณะอนุกรรมการฝJายจัดทําแผนงานโครงการตรวจสอบและ
พิจารณากลั่นกรอง กิจกรรม ตามแผนงาน/โครงการ ท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบล
คลองกระบือ ให,เปQนไปตามหลักเกณฑ�และวัตถุประสงค�ของการจัดต้ัง
กองทุน และเปQนไปตามประกาศ สปสช.พร,อมท้ังเสนอความคิดเห็น 
เพ่ือใช,ประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการกองทุน 

- ซ่ึงขณะนี้แผนงานโครงการท่ีเสนอเข,ามา จากหน�วยงานและ
กลุ�มองค�กรต�างๆ ได,ผ�านการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองเบ้ืองต,น
แล,วจากคณะอนุกรรมการฝJายจัดทําแผนงานโครงการ  

- ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนนําเข,าท่ีประชุมเพ่ือให,
คณะกรรมการกองทุนฯ ประชุมพิจารณาอนุ มัติและประกาศใช,
ปฏิบัติงานประจําป.งบประมาณ 2559 โดยต,องดําเนินการดังกล�าวให,
แล,วเสร็จอย�างช,าภายในไตรมาสแรกของป.งบประมาณ (ตุลาคม -
ธันวาคม 2558) ขอบคุณครับ 

ประธาน รายละเอียดของ (ร�าง) แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ ประจําป.งบประมาณ 2559 มี
ดังนี้ 
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สรุปประมาณการรายรับ – รายจ�าย 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลคลองกระบือ ประจําปLงบประมาณ 2559 

ประมาณการรายรับ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน 

1 ยอดยกมาจากป.ท่ีแล,ว 25,659 

2 รายการรับ   

2.1 เงินค�าบริการสาธารณสุขท่ีได,รับจาก (สปสช.) จํานวนคน 6,030 × 45 271,350 

2.2 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได,รับจาก อบต. สบทบไม�น,อยกว�า 40 %  150,000 

  รวมเปNนเงินท้ังส้ิน  447,009 

ประมาณการรายจ�าย 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน 

1 ค�าใช,จ�ายสนับสนุนหน�วยบริการ/สถานบริการ/หน�วยงานสาธารณสุข (ประเภทท่ี 1)    83,450 

2 ค�าใช,จ�ายสนับสนุนกลุ�มหรือองค�กรประชาชน/หน�วยงานอ่ืน (ประเภทท่ี 2) 280,280 

3 ค�าใช,จ�ายสนับสนุนศูนย� เด็กเล็ก/ผู,สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทท่ี 3) 15%  10,000 

4 ค�าใช,จ�ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทท่ี 4) 15%  63,200 

5 ค�าใช,จ�ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทท่ี 5) 10,079 

  รวมเปNนเงินท้ังส้ิน  447,009 
 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท/องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองกระบือ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจําปLงบประมาณ 2559 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

1 สนับสนุนหน�วยบริการ/สถานบริการ/หน�วยงานสาธารณสุข (ประเภทท่ี 1) 3 83,450 

2 สนับสนุนกลุ�มหรือองค�กรประชาชน/หน�วยงานอ่ืน (ประเภทท่ี 2) 8 280,280 

3 สนับสนุนศูนย� เด็กเล็ก/ผู,สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทท่ี 3) 1 10,000 

4 สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทท่ี 4) 4 63,200 

5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทท่ี 5) 1 10,079 

  รวม 17 447,009 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 

ค�าใช/จ�ายสนับสนุนหน�วยบริการ/สถานบริการ/หน�วยงานสาธารณสุข (ประเภทท่ี 1)  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต,านมและมะเร็งปากมดลูก 23,750 รพ.สต.ตรงบน 

2 โครงการอบรมผู,นํานักเรียนส�งเสริมสุขภาพป.งบประมาณ 2559 28,100 รพ.สต.ตรงบน 

3 โครงการเยี่ยมบ,านผู,สูงอายุ ผู,พิการและผู,ปJวยเรื้อรังแบบบูรณาการ 31,600 อบต. 

  รวมเงิน 83,450   
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 

ค�าใช/จ�ายสนับสนุนกลุ�มหรือองค�กรประชาชน/หน�วยงานอ่ืน (ประเภทท่ี 2) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการดูแลสุขภาพผู,ปJวยโรคเรื้อรังและปWองกันภาวะแทรกซ,อน 70,200 อสม. 

2 โครงการให,ความรู,และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต,านม  10,000 อสม. 

3 โครงการรณรงค�ปWองกันโรคไข,เลือดออก ป. 2559 73,080 อสม. 

4 
โครงการส�งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี
ตําบลคลองกระบือ 13,950 อสม. 

5 โครงการลูกเกิดรอดแม�ปลอดภัย 17,250 อสม. 

6 โครงการดูแลผู,ปJวยเรื้อรังและปWองกันภาวะแทรกซ,อนผู,ปJวยเรื้อรัง  46,800 อสม. 

7 โครงการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู,สูงอายุในชุมชน 21,250 ชมรมผู,สูงอายุ 

8 โครงการตรวจคัดกรองความดันเบาหวาน  27,750 อสม. 

  รวมเงิน 280,280   
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 

ค�าใช/จ�ายสนับสนุนศูนย� เด็กเล็ก/ผู/สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทท่ี 3) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการ ปWองกัน ควบคุม โรคติดต�อในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต. คลองกระบือ 10,000 อบต. 

  รวมเงิน 10,000  
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กองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ (ประเภทท่ี 4) ไม�เกินร/อยละ 15 ของเงินรายรับ   

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ค�าเบ้ียประชุม    

     - คณะกรรมการกองทุนฯ 38,400  

     - อนุกรรมการกองทุนฯ 10,800  

2 ค�าวัสดุอุปกรณ� 1,000  

3 ค�าใช,จ�ายในการเดินทางไปราชการ 3,000  

4 พัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการกองทุน อนุกรรมการกองทุน 10,000  

  รวมเงิน 63,200  

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 

ค�าใช/จ�ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ  (ประเภทท่ี 5) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการปWองกัน ควบคุม โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 10,079   

  รวมเงิน 10,079   
 

ประธาน แผนงาน / โครงการประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2559 กองทุน
หลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 
กิจกรรมประเภทท่ี 1 เพ่ือสนับสนุน และส�งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน�วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน�วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี [ ข,อ 7 (1) ] จํานวน 3 โครงการ เปNนเงิน 
83,450 บาท 

1. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต/านมและมะเร็งปาก
มดลูก (เสนอโดย รพ.สต.บ,านตรงบน)        

1.1 วัตถุประสงค� 1. เพ่ือเฝWาระวังการเกิดมะเร็งเต,า
นมและมะเร็งปากมดลูกในกลุ�มเสี่ยง 2. เพ่ือให,ประชากรสตรี
กลุ�มเสี่ยง อายุ 30 - 60 ป. ได,รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
ปากมดลูกโดยเจ,าหน,าท่ีสาธารณสุข 3. เพ่ือให,ประชากรสตรี
กลุ�มเสี่ยง อายุ 30 - 60 ป. ได,รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
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เต,านมและสามารถตรวจเต,านมตนเองได, 4. สตรีท่ีมีผลการ
ตรวจผิดปกติได,รับการส�งต�อเพ่ือตรวจรักษา    

1.2 งบประมาณ กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 1.ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม สําหรับผู,เข,าร�วมตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก จํานวน 1 ม้ือๆ ละ 25 บาท จํานวน 
150 คน เปQนเงิน 3,750 บาท กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตรวจมะเร็งเต,านมด,วยตนเอง 1.ค�าอาหารกลางวัน จํานวน 1 
ม้ือๆละ75 บาท จํานวน 200 คน เปQนเงิน 15,000 บาท 2.
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม จํานวน 1 ม้ือๆละ25 บาท จํานวน 
200 คน เปQนเงิน 5,000 บาท รวมเปNนเงิน 23,750 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน  2. โครงการเย่ียมบ/านผู/สูงอายุ ผู/พิการและผู/ป=วยเรื้อรัง
แบบบูรณาการ (เสนอโดย อบต.คลองกระบือ งานสาธารณสุข) 

2.1 วัตถุประสงค� 1.เพ่ือส�งเสริมความเปQนชุมชนจิต
อาสา และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของจิตอาสาดูแล
ผู,สูงอายุ ผู,พิการและผู,ปJวยเรื้อรัง ในตําบลคลองกระบือ 2.เพ่ือ
สนับสนุนให,เกิดกิจกรรมเชิงรุก การดูแลเยี่ยมบ,านและสุขภาพ
ผู,สูงอายุ  ผู, พิการและผู,ปJวยเรื้อรัง ในตําบลคลองกระบือ         
3.เพ่ือให,การดูแลช�วยเหลือ ท้ังด,านเศรษฐกิจ สังคมและ
สภาพแวดล,อม แก� ผู,สูงอายุ ผู,พิการและผู,ปJวยเรื้อรัง ท่ีมีความ
เดือดร,อน ด,อยโอกาส  

2.2 งบประมาณ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพจิต
อาสา  1.ค�าอาหารกลางวัน จํานวน 1 ม้ือๆละ 75 บาท จํานวน 
50 คน เปQนเงิน 3,750 บาท 2. ค�าอาหารว�าง พร,อมเครื่องด่ืม
จํานวน 1 ม้ือๆละ25 บาท จํานวน 50 คน เปQนเงิน 1,250 บาท 
3.ค�าตอบแทนวิทยากร(เหมาจ�าย) ชั่งโมงละ 300 บาท จํานวน 
6 ชั่วโมง เปQนเงิน 1,800 บาท 4.ค�าปWายประชาสัมพันธ�โครงการ 
จํานวน 1 ปWาย เปQนเงิน 500 บาท 5.ค าเอกสารท่ีใช#ในการ

อบรม จํานวน 50 ชุดๆละ 80 บาท เปQนเงิน 4,000 บาท  
กิจกรรมเย่ียมบ/าน  1. ค�าพาหนะในการเยี่ยมบ,าน จํานวน 9 
ครั้งๆละ 50 บาท/คน จํานวนครั้งละ 10 คน เปQนเงิน 4,500 
บาท 2.ค�าอาหารกลางวันในการออกเยี่ยมบ,าน จํานวน 9 ครั้งๆ
ละ 12 คนๆละ 75 บาท เปQนเงิน 8,100 บาท 3.ค�าอาหารว�าง
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พร,อมเครื่องด่ืม  ในการออกเยี่ยมบ,าน จํานวน 9 ครั้งๆละ 12 
คนๆละ25 บาท เปQนเงิน 2,700 บาท 4.ค�าจัดทําเอกสารคู�มือใน
การดูแลสุขภาพ ผู,สูงอายุ ผู,พิการและผู,ปJวยเรื้อรัง เปQนเงิน 
5,000 บาท รวมเปNนเงิน  31,600 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน  3.  โครงการอบรมผู/ นํ านัก เรี ยนส� ง เสริม สุขภาพ
ปLงบประมาณ 2559 (เสนอโดย รพ.สต.บ,านตรงบน)  

3.1 วัตถุประสงค� 1.เพ่ือให,นักเรียนทราบถึงบทบาท
ผู,นํานักเรียนส�งเสริมสุขภาพ 2. เพ่ือให,นักเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต,องและสามารถนําไปปฏิบัติในโรงเรียน ครอบครัว
และชุมชนได, 3. เพ่ือให,นักเรียนมีส�วนร�วมในการส�งเสริมสุข 
ภาพในโรงเรียน 4. เพ่ือให,นักเรียนสามารถพัฒนาสิ่งแวด ล,อมท่ี
เอ้ือต�อการสร,างเสริมสุขภาพท่ีดีได, 5. เพ่ือให,นักเรียนมีความคิด
ริเริ่มในการพัฒนาโรงเรียนนําสู�การเปQนโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ 

3.2 งบประมาณ 1. ค�าอาหารกลางวันสําหรับผู,เข,า
อบรมและวิทยากร จํานวน 2 ม้ือๆละ 75 บาท จํานวน 100 
คน เปQนเงิน 15,000  บาท 2. ค�าอาหารว�างสําหรับผู,เข,าอบรม
และวิทยากร จํานวน 2 ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 100 คน เปQน
เงิน 5,000  บาท 3.ค�าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 300 บาท 
จํานวน 12 ชั่วโมง เปQนเงิน 3,600 บาท 4.ค�าจ,างทําปWายไวนิล
โครงการ จํานวน 1 ผืนเปQนเงิน 500 บาท 5.ค�าวัสดุในการจัด
อบรม เปQนเงิน 4,000 บาท รวมเปNนเงิน  28,100 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน แผนงาน / โครงการประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2559 กองทุน 
หลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ  
กิจกรรมประเภทท่ี 2 สนับสนุนกิจกรรมสร,างเสริมสุขภาพ การ
ปWองกันโรคของกลุ�มหรือองค�กรประชาชน/หน�วยงานอ่ืน [ข,อ7 
(2)]  จํานวน 8 โครงการ เปNนเงิน 280,280 บาท 

1. โครงการดูแลสุขภาพผู/ป=วยโรคเรื้อรังและปEองกัน
ภาวะแทรกซ/อน  (เสนอโดย อสม.รพ.สต.บ,านบางสระ)  

1.1 วัตถุประสงค� 1. เพ่ือลดการเกิดภาวะแทรกซ,อน
จากการเจ็บปJวยด,วยโรคเรื้อรัง2.เพ่ือส�งเสริมให,ผู,ปJวยโรคเรื้อรัง
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มีความรู,เรื่องโรคเรื้อรัง การดูแลตนเอง และการใช,ยาอย�างถูก 
ต,อง 

1.2 งบประมาณ 1.ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม
สําหรับผู,รับบริการวันคลินิกโรคเรื้อรัง จํานวน 198 คนๆละ 25 
บาท จํานวน 12 ครั้ง เปQนเงิน 59,400  บาท 2. ค�าอาหารว�าง
และอาหารกลางวันของ อสม.ท่ีมาช�วยปฏิบัติงานในคลินิกโรค
เรื้อรัง จํานวน 12 ครั้งๆละ 75 บาท จํานวน 12 คน เปQนเงิน 
10,800 บาท รวมเปNนเงิน 70,200 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

2. โครงการให/ความรู/และตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต/านม ปL 2559 (เสนอโดย อสม.รพ.สต.บ,าน
บางสระ) 

2.1 วัตถุประสงค� 1.เพ่ือให,ผู,เข,าร�วมกิจกรรมมีความ 
รู,ความเข,าใจเก่ียวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต,านม 2.เพ่ือ 
ให,กลุ�มเปWาหมายท่ีตรวจพบความผิดปกติได,รับการการส�งต�อ
และรักษาอย�างถูกต,อง 3.เพ่ือค,นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต,านมระยะเริ่มแรก  

2.2  งบประมาณ 1. ค�าอาหารกลางวัน จํานวน 100 
คนๆละ 75 บาท เปQนเงิน 7,500 บาท 2. ค�าอาหารว�าง จํานวน 
100 คนๆ ละ 25 บาท เปQนเงิน 2,500 รวมเปNนเงิน 10,000 
บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน  3.  โครงการรณรงค�ปEองกันโรคไข/เลือดออก ปL 2559 
(เสนอโดย อสม.รพ.สต.บ,านบางสระ) 

3.1 วัตถุประสงค� 1.เพ่ือลดอัตราการปJวยด,วยโรคไข, 
เลือดออกในทุกกลุ�มอายุ 2.เพ่ือกําจัดลูกน้ํายุงลายและยุงลาย
พาหะนําโรค ในบ,าน ชุมชน โรงเรียน ในพ้ืนท่ีตําบลคลอง
กระบือ 3.เพ่ือลดความเสี่ยงต�อการเกิดโรคในคน โดยเฉพาะใน
เด็กอายุ 5 -14 ป. 4.เพ่ือเปQนการกระตุ,นให,ประชาชน ต่ืนกลัว
และตระหนักในการดูแลตนเองให,ปลอดภัยจากโรคไข,เลือดออก 

3.2 งบประมาณ 1.ค�าอาหารว�างและอาหารกลางวัน 
จํานวน 50 คนๆละ 100 บาท เปQนเงิน 5,000 บาท 2.ค�าสาร
กําจัดลูกน้ํา จํานวน 5 ถังๆ ละ 4,500 บาท เปQนเงิน 22,500  
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บาท 3.ค�าถ�ายเอกสารแบบสํารวจลูกน้ํายุงลาย จํานวน 3,000  
แผ�น เปQนเงิน 1,500 บาท 4.ค�าจ,างเหมาผู,เชี่ยวชาญพ�นหมอก
ควัน - จํานวน 1,077 ครัวเรือนๆ ละ 40 บาท เปQนเงิน 43,080 
บาท - วัด 4 วัด โรงเรียน 4 โรง ศูนย�เด็กเล็ก 1 แห�ง  รพ.สต.1 
แห�ง เปQนเงิน 1,000 บาท รวมเปNนเงิน 73,080 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน  4. โครงการส�งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรม ปEองกัน 
ในโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีตําบลคลองกระบือ (เสนอ
โดย อสม.รพ.สต.บ,านบางสระ) 

4.1 วัตถุประสงค� 1.เพ่ือให,นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ได,รับการตรวจสุขภาพช�องปาก 100 % 2.เพ่ือให,นักเรียนท่ีมี
ปFญหาด,านสุขภาพช�องปากได,รับบริการทันตกรรมและแก,ไข
ปFญหาตามระดับทุกคน 3.เพ่ือให,นักเรียนชั้นประถมศึกษาป.ท่ี 1 
และ 6 ได,รับบริการเคลือบร�องฟFนตามเปWาหมาย 

4.2 งบประมาณ 1.ค�าวัสดุในการจัดกิจกรรมให,ทันต
สุขศึกษา - แปรงสีฟFนเด็ก จํานวน 310 ด,ามๆละ 15 บาท เปQน
เงิน 4,650 บาท - ยาสีฟFนจํานวน 310 หลอดๆละ 10 บาท 
เปQนเงิน 3,100 บาท - แก,วน้ํา จํานวน 310 ใบๆละ 10 บาท 
เปQนเงิน 3,100 บาท - ผ,าเช็ดหน,า จํานวน  310 ผืนๆละ10 
บาท เปQนเงิน 3,100  บาท รวมเงิน 13,950 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน   5. โครงการลูกเกิดรอดแม�ปลอดภัย (เสนอโดย อสม.รพ.
สต.บ,านตรงบน) 
 5.1 วัตถุประสงค� 1.เพ่ือส�งเสริมให,แม�และทารกใน
ครรภ�มีสุขภาพดีท้ังกายและใจ ได,รับบริการท่ีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 2.เพ่ือค,นหาให,หญิงต้ังครรภ�ได,รับบริการฝากท,อง
โดยเร็ว ลดการการต้ังครรภ�อันไม�พึงประสงค� ไม�มีภาวะซีด 3.
เพ่ือเฝWาระวังติดตามภาวะโภชนาการให,เด็กเติมโตมีพัฒนาการท่ี
สมวัย 4. เพ่ือให,การช�วยเหลือดูแลท่ีมีพัฒนาการล�าช,า และเด็ก
ขาดสารอาหาร 

5.2 งบประมาณ 1.ค�าแปรงสีฟFน,ยาสีฟFน อันแรก
ของหนู เปQนเงิน 3,000 บาท 2.ค�าของรางวัลจัดประกวดเล�า
นิทาน/หนูน,อยนมแม� เปQนเงิน 2,500 บาท 3.ค�าอาหารว�าง 
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จํานวน 2 ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 55 คน เปQนเงิน 2,750 
บาท 4.ค�าอาหารกลางวัน จํานวน 1 ม้ือๆละ 75 บาท จํานวน 
55 คน เปQนเงิน 4,125 บาท 5.ค�าปWาย/วัสดุ/เอกสารดําเนินการ
อบรมหญิงมีครรภ� ,แกนนําแม�อาสา เปQนเงิน 1,875  บาท 6.
ค�าตอบแทนวิทยากร จํานวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท เปQนเงิน 
1,500 บาท 7.ค�าวัสดุ อุปกรณ� หนังสือนิทาน หนังสือรูปภาพ 
เปQนเงิน 1,500  บาท รวมเปNนเงิน 17,250 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน  6. โครงการดูแลผู/ป=วยเรื้อรังและปEองกันภาวะแทรกซ/อน
ผู/ป=วยเรื้อรัง ปLงบประมาณ 2559  (เสนอโดย อสม.รพ.สต.
บ,านตรงบน) 

6.1 วัตถุประสงค� 1.เพ่ือให,กลุ�ม ผู,ปJวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง มีความรู,เก่ียวกับโรค การดูแลตนเองและ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได,อย�างถูกต,อง เหมาะสม       
2.เพ่ือให,กลุ�มผู,ปJวยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ได,รับ
บริ ก า รตามมาตรฐ าน เ พ่ื อปW อ ง กันหรื อชะลอการ เ กิ ด
ภาวะแทรกซ,อน เช�นได,รับการตรวจคัดกรองภาวะ แทรกซ,อน
ทาง เท,า ตา ไต 3. เพ่ือให,ผู,ปJวยโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูงได,รับบริการจากสถานพยาบาลใกล,บ,านลดลดค�าใช,จ�าย
และลดปFญหาผู,ปJวยท่ีไม�ได,รับการรักษา 

6.2 งบประมาณ 1.ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม    
วันตรวจเลือดประจําป. จํานวน 1 ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 112 
คน เปQนเงิน 2,800 บาท 2.ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืมสําหรับ
ผู,รับบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง จํานวน 11 ม้ือๆละ 25 บาท 
จํานวน 112 คน เปQนเงิน 30,800 บาท 3.ค�าอาหารกลางวัน  
อสม. จํานวน 22 ม้ือๆละ 75 บาท จํานวน 8 คน เปQนเงิน 
13,200 บาท รวมเปNนเงิน  46,800 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน   7. โครงการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู/สูงอายุ
ในชุมชน (เสนอโดย ชมรมผู,สูงอายุ รพ.สต.บ,านตรงบน) 

   7.1 วัตถุประสงค� 1.เพ่ือให,ผู,สูงอายุมีสุขภาพอนามัย
ท่ีพึงประสงค�สามารถดูแลตนเองและแก,ปFญหาด,านสุขภาพด,วย 
ตนเองได, 2.เพ่ือส�งเสริมให,สมาชิกในครอบครัวและชุมชนมีส�วน
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ร�วมในการดูแลและส�งเสริมสุขภาพผู,สูงอายุ 3.เพ่ือส�งเสริม
ผู,สูงอายุได,มีโอกาสแสดงศักยภาพในการส�งเสริมสุขภาพตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน เปQนแกนนําในการสร,างสรรค�สังคม 4.
เพ่ือให,ผู,สูงอายุได,ร�วมจัดทํากิจกรรมของกลุ�มชมรมผู,สูงอายุได,มี
การพบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ� 

7.2 งบประมาณ 1 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืมใน
การทํากิจกรรมประจําเดือน จํานวน 5 ครั้งๆละ 1,000 บาท 
เปQนเงิน 5,000 บาท 2.ค�าวัสดุ/แบบคัดกรองสุขภาพ/วัสดุอ่ืนๆ 
เปQนเงิน 2,000 บาท กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู,ด,านการดําเนิน 
งานเรื่องผู,สูงอายุในพ้ืนท่ีต,นแบบ 1.ค�าจ,างเหมารถ จํานวน 1 
วัน เปQนเงิน 8,000 บาท 2.ค�าอาหารกลางวัน จํานวน 1 ม้ือๆละ 
75 บาท จํานวน 50 คน เปQนเงิน 3,750 บาท 3.ค�าอาหารว�าง
พร,อมเครื่องด่ืม จํานวน 2 ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 50 คน 
เปQนเงิน 2,500 บาทรวมเปNนเงิน 21,250 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน   8. โครงการตรวจคัดกรองความดันเบาหวาน (เสนอโดย 
อสม.รพ.สต.บ,านตรงบน) 

8.1 วัตถุประสงค� 1.เพ่ือให,ประชาชนกลุ�มเปWาหมาย
ได,รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง ไม�น,อย
กว�าร,อยละ 90 2. เพ่ือให,ประชาชนกลุ�มปกติ/กลุ�มเสี่ยงมีความรู,
และตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงจาก
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 3.เพ่ือให,ผู,ท่ีเปQนโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ได,รับการรักษาท่ีถูกต,อง 

8.2  งบประมาณ  1.ค�าถ�ายเอกสารแบบคัดกรอง 
จํานวน 1500 ชุดๆละ 1 บาท เปQนเงิน 1,500 บาท กิจกรรมอบ 
รมเชิงปฏิบัติการ อสม. 1.ค�าอาหารกลางวัน จํานวน 1 ม้ือๆละ 
75 บาท จํานวน 45 คน เปQนเงิน 3,375 บาท 2. ค�าอาหารว�าง 
พร,อมเครื่องด่ืมจํานวน 1 ม้ือๆละ25 บาท จํานวน 45 คน เปQน
เงิน 1,125 บาท กิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ�มเสี่ยง  
1.ค�าอาหารกลางวัน จํานวน 1 ม้ือๆละ 75 บาท จํานวน 150 
คน เปQนเงิน 11,250 บาท 2.ค�าอาหารว�างพร,อมเครื่องด่ืม 
จํานวน 2 ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 150 คน เปQนเงิน 7,500 
บาท 3.ค�าจ,างทําปWาย วัสดุอบรม เอกสารแผ�นพับ เปQนเงิน 
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3,000 บาท รวมเปNนเงิน  27,750 บาท หมายเหตุ : ขอ
สนับสนุนแผ�นตรวจ DTX จากรพ.ปากพนัง 800 แผ�นๆละ 25 
บาท เปQนเงิน 20,000 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน แผนงาน / โครงการประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2559 กองทุน
หลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 
กิจกรรมประเภทท่ี 3 เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย�
เด็กเล็ก/ผู,สูงอายุ/คนพิการ [ข,อ 7 (3)]  จํานวน 1 โครงการ 
เปNนเงิน 10,000 บาท 

ประธาน  1. โครงการ ปEองกัน ควบคุม โรคติดต�อในศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ (เสนอโดย อบต.คลองกระบือ ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก)  

1.1 วัตถุประสงค� 1.เพ่ือส�งเสริมให,เด็กในศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กได,เรียนรู,เก่ียวกับวิธีการดูแลตนเองอย�างถูกวิธี 2.เพ่ือ
ปWองกัน ควบคุมโรคติดต�อในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

1.2  งบประมาณ 1.เจลล,างมือ จํานวน 8 ขวด เปQน
เงิน 2,000 บาท 2.ผ,าเช็ดมือ จํานวน 90 ผืน เปQนเงิน 1,200 
บาท 3.หน,ากากอนามัย จํานวน 8 กล�อง เปQนเงิน 1,200 บาท 
4.น้ํายาทําความสะอาดฆ�าเชื้อโรค จํานวน 12 ขวด เปQนเงิน 
3,600 บาท 5.น้ํายาทําความสะอาดพ้ืน จํานวน 8 ขวด เปQนเงิน 
2,000 บาท รวมเปNนเงิน  10,000 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน แผนงาน / โครงการประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2559 กองทุน
หลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 
กิจกรรมประเภทท่ี 4 เพ่ือสนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากอง 
ทุน [ข,อ7 (4)] จํานวน 4 โครงการ เปNนเงิน 63,200 บาท 

ประธาน 1. ค�าเบ้ียประชุม 
1.1 วัตถุประสงค� 1.เพ่ือจ�ายเปQนค�าเบ้ียประชุมให,กับ

คณะกรรมการกองทุนฯ 2.เพ่ือจ�ายเปQนค�าเบ้ียประชุมให,กับ
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ 

1.2 งบประมาณ 1.ค�าเบ้ียประชุมคณะกรรมการกอง 
ทุนฯ จํานวน 16 คนๆ ละ 400 บาท/ครั้ง เปQนเงิน 38,400 
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บาท 2.ค�าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรม การกองทุนฯ ครั้งละ 300 
บาท เปQนเงิน 10,800 บาท รวมเปNนเงิน 49,200 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน 2. ค�าวัสดุอุปกรณ� 
  2.1 วัตถุประสงค� เพ่ือใช,ในการดําเนินงานของกอง 
ทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองกระบือ   
  2.2  งบประมาณ ค�าจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช,ในการดําเนิน 
งานของกองทุนฯ เช�น กระดาษ แฟWมเอกสาร ฯลฯ เปNนเงิน 
1,000 บาท 

3. ค�าใช/จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
  3.1 วัตถุประสงค� เพ่ือเปQนค�าใช,จ�ายในการเดินทางไป   

ราชการ ของคณะกรรมการกองทุนฯ อนุกรรมการกองทุนฯ         
3.2  งบประมาณ ค�าจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช,ในการดําเนิน 

งานของกองทุนฯ เช�น กระดาษ แฟWมเอกสาร ฯลฯ เปNนเงิน 
1,000 บาท 
 4. พัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการกองทุน อนุกรรมการ
กองทุน 

4.1 วัตถุประสงค� เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะกรรม 
การกองทุน อนุกรรมการกองทุน         

4.2 งบประมาณ 1.ค�าอาหารในการฝjกอบรม จํานวน 
1 ม้ือๆละ 75 บาท จํานวน 32 คน เปQนเงิน 2,400 บาท 2.ค�า 
อาหารว�างพร,อมเครื่องด่ืมในการฝjกอบรม จํานวน 1 ม้ือๆละ 
25 บาท จํานวน 32 คน เปQนเงิน 800 บาท 3. ค�าตอบแทน
วิทยากร จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปQนเงิน 3,600 บาท
4. ค�าเอกสารสําหรับฝjกอบรม จํานวน 32 ชุดๆละ 100 บาท 
เปQนเงิน 3,200 บาท รวมเปNนเงิน 10,000 บาท  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน แผนงาน / โครงการประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2559 กองทุน
หลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 
กิจกรรมประเภทท่ี 5 เพ่ือสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัย
พิบัติ [ข,อ 7 (5)] จํานวน 1 โครงการ เปNนเงิน 10,079 บาท 
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1. โครงการปEองกันควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน  
พ้ืนท่ี  

1.1 วัตถุประสงค� เพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมกิจ 
กรรมในการปWองกันและแก,ไขปFญหาสาธารณสุขให,ทันต�อ
สถานการณ� เปEาหมาย ควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี   

1.2 งบประมาณ ค�าใช,จ�ายสนับสนุนกรณีเกิดโรค
ระบาด/ภัยพิบัติในพ้ืนท่ีตําบลคลองกระบือ จํานวน 10,079 
บาท  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม�มี 
ประธาน กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนฯ ทุกท�านท่ีเสียสละ

เวลาเข,าร�วมประชุมในวันนี้ และหวังว�าคงจะได,รับความร�วมมือ
ด,วยดี จากทุกท�านในการประชุมครั้งต�อไป สําหรับวันนี้กระผม
ขอปRดการประชุมเพียงเท�านี้ 

 เลิกประชุมเวลา 16.00 น.  
 
 

(ลงชื่อ)         ผู,จด/บันทึกรายงานการประชุม 
                             (นายนัฐวุฒิ  สมัครพงศ�) 

                            ผู,ช�วยเลขานุการ 
 

 (ลงชื่อ       ผู,ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
                  (นายคฑายุทธ  สุทธิรักษ�) 

                 รองประธานกรรมการ 
               ทําหน,าท่ีประธานในท่ีประชุม 

 

 

 

 

 



 

 
ท่ี กท.อบต.คบ./ว 1  

              

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ

เรียน    .............................................................................................................................

สิ่งท่ีส งมาด#วย 1. รายงานการประชุม
  2. สรุปการเบิกจ ายเงินกองทุน ประจําป.งบประมาณ 
  3. ร างแผนงาน/โครงการ ประจําป.งบประมาณ 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือ
สนับสนุนให#องคกรปกครองส วนท#องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท#องถ่ิน
หรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข#อ ๑๑ (๑)
โครงการหรือกิจกรรม ให#เป=นไปตามวัตถุประสงคของกองทุน

กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารส วนตําบลคลองกระบือ 
มอบหมายให#คณะอนุกรรมการฝ?ายจัดทําแผนงานโครงการ จัดทําร างแผนการดําเนินงานของกองทุน ประจําป.
งบประมาณ 2559 โดยใช#กระบวนการการจัดทําแผนอย างมีส วนร วม ภายใต#วัตถุประสงคของกองทุนตามประกาศ 
ข#อ 7 โดยทางคณะอนุกรรมการกองทุนฝ?ายจัดทําแผนงานโครงการ 
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือเสนอให#ท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนได#พิจารณาต อไป

เพ่ือให#การดําเนินงานของกองทุนเป=นไปตามระเบียบ ตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนดังกล าว จึง
ขอเชิญคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารส วนตําบลคลองกระบื
พิจารณาอนุมัติให#ความเห็นชอบแผนงาน
13.30 น. ณ ห	องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรด

    
                   

        กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารส วนตําบล
 
 
กองทุนหลักประกันสุข อบต.คลองกระบือ
โทร ๐-๗๕๓๗-๐๐๓๘  ต อ ๑2 
โทรสาร ๐-๗๕๓๗-๐๐๓๘  ต อ  ๑๑
www.Klongkrabue.go.th 
 

                                            
          

        5   พฤศจิกายน  ๒๕๕8 

ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 

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

รายงานการประชุม      
สรุปการเบิกจ ายเงินกองทุน ประจําป.งบประมาณ 2558  

โครงการ ประจําป.งบประมาณ 2558  

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือ
สนับสนุนให#องคกรปกครองส วนท#องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท#องถ่ิน

) ได#กําหนดให#คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน#าท่ี พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือ
ให#เป=นไปตามวัตถุประสงคของกองทุน นั้น 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารส วนตําบลคลองกระบือ โดยคณะกรรมการกองทุนได#
มอบหมายให#คณะอนุกรรมการฝ?ายจัดทําแผนงานโครงการ จัดทําร างแผนการดําเนินงานของกองทุน ประจําป.

โดยใช#กระบวนการการจัดทําแผนอย างมีส วนร วม ภายใต#วัตถุประสงคของกองทุนตามประกาศ 
โดยทางคณะอนุกรรมการกองทุนฝ?ายจัดทําแผนงานโครงการ ได#นําเสนอแผนงานดังกล าวมายังประธาน

คณะกรรมการกองทุนเพ่ือเสนอให#ท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนได#พิจารณาต อไป 

เพ่ือให#การดําเนินงานของกองทุนเป=นไปตามระเบียบ ตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนดังกล าว จึง
ขอเชิญคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารส วนตําบลคลองกระบือ เข#าร วมประชุมเพ่ือร วมกัน
พิจารณาอนุมัติให#ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการของกองทุน ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ

ณ ห	องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส งมาด#วยแล#ว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

                    
           (นายสนชัย   สังขศรี) 

                นายกองคการบริหารส วนตําบลคลองกระบือ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารส วนตําบลคลองกระบือ

คลองกระบือ 

๑๑ 

24 

 กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
     อบต.คลองกระบือ  

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

 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือ
สนับสนุนให#องคกรปกครองส วนท#องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท#องถ่ิน

พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือ

โดยคณะกรรมการกองทุนได#
มอบหมายให#คณะอนุกรรมการฝ?ายจัดทําแผนงานโครงการ จัดทําร างแผนการดําเนินงานของกองทุน ประจําป.

โดยใช#กระบวนการการจัดทําแผนอย างมีส วนร วม ภายใต#วัตถุประสงคของกองทุนตามประกาศ 
ได#นําเสนอแผนงานดังกล าวมายังประธาน

เพ่ือให#การดําเนินงานของกองทุนเป=นไปตามระเบียบ ตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนดังกล าว จึง
อ เข#าร วมประชุมเพ่ือร วมกัน

พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส งมาด#วยแล#ว 

คลองกระบือ 


