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เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.2๐ น. 

ประธาน บัดนี้ คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.     กายูบอเกาะ มาครบแล้วถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  เม่ือท่ีประชุมพร้อม  
ผมขอเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กายูบอเกาะ  ครั้งท่ี ๑ 
ประจําปี 2556 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การจัดทําโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพของประจําปี 2556 ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของกองทุนและยึดปีงบประมาณ โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณนั้น ถ้าไม่สามารถดําเนินการได้ให้ถือว่าโครงการนั้นเป็นอันตกไป 

-  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-  มติท่ีประชุม รับรองการประชุม ครั้งท่ี 5/2555 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

3.1  การรายงานสถานะทางการเงิน 

                              -  นายชัยณิวัฒน์  สายสุวรรณ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้รายงานสรุปบัญชี รับ-จ่าย เงิน 
กองทุนฯรวมดอกเบี้ย ณ วันท่ี 30  กันยายน 2555 จํานวน 6,693.34 บาท 

ดังนี้ 
                              -  ยอดเงินสุทธิตามหลักเกณฑ์รวมท้ังสิ้น รวมสุทธิของ ปี 2556 นี้ เป็นเงิน  
   จํานวน 196,805.34 บาท 

- การดําเนินงานประจําทุกไตรมาสปีงบประมาณ 2555 (เดือนตุลาคม-กันยายน 
2555) รายรับได้จากเงินค่าบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เป็นเงิน 144,480 บาท เงินอุดหนุนจาก อบต. 30% เป็นเงิน 43,344 บาท รวม
เป็นเงินรายรับ 187,824 บาท รายจ่ายประเภทท่ี 1 เป็นเงิน 78,850 บาท,
ประเภทท่ี 2 เป็นเงิน 62,900 บาท,ประเภทท่ี 3 เป็นเงิน 27,000 บาท,ประเภท



ท่ี 4 เป็นเงิน16,883 บาท รวมเงินรายจ่าย 188,125.70 บาท คงเหลือรายรับ
หักรายจ่าย พร้อมดอกเบี้ย คือ 6,693.34 บาท  

3.2  การรายงานผลการดําเนินการโครงการต่างๆ 

    ตามท่ีกระผม ได้ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการกําหนดหลักเกณฑ์การ
สนับสนุน งบประมาณโครงการและแผนด้านสุขภาพให้หน่วยบริการหรือภาคี
เครือข่ายกองทุนในชุมชน ตั้งแต่การประชุมครั้งแรกแล้ว ซ่ึงคณะกรรมการเห็นชอบ
และเบิกใช้จ่ายไปแล้วผมขอนําชี้แจงผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการในแต่ละ
ประเภท ดังนี้            
 1. แผนงานด้านการจัดซ้ือบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ รวม 2 
โครงการ  งบประมาณ 78,850 บาท   โครงการท่ี 1) ) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาพของเด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และอาสา สมัครผู้ดูแล ในพ้ืนท่ีตําบลกายู
บอเกาะ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพ่ือให้เด็ก ผู้ด้อย โอกาส   ผู้พิการ 
อาสาสมัครและผู้ดูแล ได้มีความรู้และสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัย
ไข้เจ็บ มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับการดูแล อย่างต่อเนื่อง โดย
กําหนดกิจกรรมคือ 
 ๑.จัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการแก่ เด็ก ผู้  ด้อย โอกาส   ผู้
พิการ อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้พิการ  ๒.จัดกิจกรรมดูแล เด็ก ผู้ด้อยโอกาส   ผู้พิการ 
ท่ีบ้าน-จัดอบรม  ซ่ึงจัดไปแล้วในช่วงถือศิลอด ของเดือนสิงหาคม คือ วันท่ี 9-10 
สิงหาคม  เพ่ือนําหลักศาสนามาประกอบใช้ด้วย จํานวนเงินงบประมาณ 70,000 
บาท โดย คณะกรรมการประจําหมู่บ้านตําบลกายูบอเกาะ เป็นผู้เสนอโครงการและ
ดําเนินการร่วมกับทางโรงพยาบาล  อสม. และหน่วยต่างๆซ่ึงได้ส่งผลการดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

    โครงการท่ี 2) โครงการสูงอายุ รวมใจ ใส่ใจสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพ่ือ 
   จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องสุขภาพ  

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป ม.5 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ จํานวน 
๓๐ คน  ระยะเวลา  จะจัดได้ในช่วงมกราคม-กันยายน 2555 จํานวนเงิน
งบประมาณ 8,850 บาท โดยทางโรงพยาบาลรามันเป็นผู้เสนอโครงการและ
ดําเนินการร่วมกับ     อสม. และหน่วยต่างๆเรียบร้อยแล้ว  

        ต่อไปประเภทท่ี 2. แผนงานด้านการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ
สาธารณสุข  รวม 2 โครงการ งบประมาณ 62,380 บาท มีโครงการคือโครงการ
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ลดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด   โดยมีวัตถุประสงค์คือเพ่ือให้ประชาชนกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย
ได้เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  มีความรู้และทักษะในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตนเองท่ีเหมาะสม  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 4 หมู่บ้าน และ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จํานวน 100 คน   ซ่ึงได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี 15-



16 กันยายน 2554 จํานวนเงินงบประมาณ 22,500 บาท โดย โรงพยาบาลรา
มันเป็นผู้รับผิดชอบและดําเนินการร่วมกับทาง อสม. และหน่วยต่างๆ 

  โครงการท่ี 2) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็ก 0-5 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือดําเนินการเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการในกลุ่มเด็ก0-5 ปี 
ท่ีเสี่ยงต่อการมีภาวะทุพโภชนาการเพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยก่อนเรียนพัฒนาการทาง
ร่างกายและสมองเจริญเติบโตสมวัย  และเพ่ือคัดกรองเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ
พร้อมให้การดูแล รักษา และพ้ืนฟูต่อไปโดยกลุ่มเป้าหมาย เด็กท่ีมีอายุ 0-5 ปี ใน
พ้ืนท่ีจํานวน 4 หมู่บ้าน  ซ่ึงได้ดําเนินการและสรุปผลการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว 
เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2555 จํานวนเงินงบประมาณท่ีใช้ไป 40,400 บาท โดย
ทางโรงพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการร่วมกับ อสม.ตําบล อบต. และหน่วย
ต่างๆ  ดําเนินการซ่ึงเสร็จเรียบร้อยแล้ว   

ประเภทต่อไป แผนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพโดยประชาชนและชุมชน 
ท้องถิ่น   
รวม 3 โครงการ งบประมาณรวม  27,000 บาท โครงการแรก คือ  
 โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพตําบลกายูบอเกาะ โดยมีวัตถุประสงค์ 

    1. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติการนวดไทยเพ่ือสุขภาพได้อย่าง
   ถูกวิธี 
    2. เพ่ือสร้างทัศนะคติท่ีดีเก่ียวกับการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยท่ีสืบต่อกัน
   มา 

 3. เพ่ือเสริมสร้างการมีงานทํา นอกเหนือจากฤดูทํานาและใช้เวลาว่างให้เป็น
 ประโยชน์ 

4. เพ่ือนําการนวดไทยมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

โดยกําหนดกิจกรรมคือ ๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิง
ปฏิบัติการด้านการนวดแผนไทยให้แก่ ประชาชน ในพ้ืนท่ี ได้จัดไปแล้วเม่ือช่วงเดือน 
มกราคม 2555  จํานวนเงินงบประมาณ 15,000 บาท โดยกลุ่มนวดแผนไทยเป็น
ผู้เสนอโครงการและดําเนินการร่วมกับ อบต. อสม. และหน่วยต่างๆ โครงการต่อไป 
2.) โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสมรรถภาพประชาชน   
และช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์   อุทกภัย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพประชาชน ในระหว่าง
สถานการณ์น้ําท่วม 
2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  
ในช่วงหลังสถานการณ์น้ําท่วม  จํานวนเงินงบประมาณ 2,500 บาท ซ่ึงยังไม่ได้นํา
งบประมาณดังกล่าวไปใช้จ่ายเพราะยังไม่มีเหตุน้ําท่วมในพ้ืนท่ี  



   โครงการสุดท้าย โครงการโครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.กายูบอเกาะ  เพ่ือการมุ่งส่งเสริมให้ท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และช่วยเหลือตนเอง โดยการเผยแพร่วิชาความรู้แผนใหม่แก่ผู้ปกครองและชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการของเด็ก เน้นให้ผู้ปกครองได้
ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็ก และเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน
จํานวน งบประมาณ 9,500บาท  ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
สุดท้ายประเภทท่ี 4. แผนงานด้านการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบ
การ  บริหารจัดการ รวม 1 กิจกรรม ตั้งไว้งบประมาณ 16,883 บาท เป็นการ
จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน โดยมีค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯคณะกรรมการฯอนุกรรมการฯกองทุน จํานวน 19 คนท่ีเข้า
ร่วมการประชุมคณะกรรมการฯกองทุน ในการพิจารณาโครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน  ตามโครงการ การ
ทบทวนปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ีกําหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึง
เดือนกันยายน 2555 จํานวน 11,400 บาท  และค่าใช้จ่ายท่ี 2 คือค่าวัสดุ
อุปกรณ์สํานักงาน คือกระดาษ เอ 4 จํานวน 6 รีม เป็นเงิน 900 บาท เพ่ือใช้ใน
สํานักงาน และสุดท้ายเป็นครุภัณฑ์เป็นตู้เก็บเอกสาร  1 ตู้ ราคา 4,500 บาท  โดย
กองทุนฯ ตําบลกายูบอเกาะเป็นผู้รับผิดชอบ 
 ซ่ึงจะได้เบิกจ่ายกันในวันนี้ ซ่ึงผมได้เตรียมรายละเอียดการเบิกจ่ายไว้แล้ว ใช้
งบประมาณด้านนี้รวมกัน เป็นเงิน 16,800 บาท จะเหลือเงินด้านนี้ 83 บาท รวม
เป็นเงินท้ังสิ้นแล้ว  188,425.70 บาท   

สําหรับการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย ฝ่ายอนุฯของกองทุนได้ดําเนินจัดทํา
เรียบร้อยแล้ว โดยทุกท่านได้รับไปแล้ว จะมีแบบสรุปท้ัง 3 แบบ ท้ังรายงานท้ัง
รายเดือน รายงานเป็นไตรมาส และสรุปผลท้ังปี รายละเอียดทุกอย่างปรากฏตาม
เอกสารครับ และในส่วนของการคีย์ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นั้นทางเลขาฯก็
ได้ดําเนินการทุกส่วนครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว ครับ 

-  ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ประธานฯ   4.1 กําหนดกรอบแผนงาน/โครงการ ประจําปี ปี 2556  ในปีนี้ ทางสปสช. ก็ได้
เรียก  ฝ่ายเลขาฯร่วมประชุมและให้แจ้งยอดประชากร ณ. เดือนตุลาคม 2555 
เพ่ือจะได้จัดสรรและโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์มาให้ คิดเป็นเงินตามยอดจริง
ท่ีส่งไป จะได้  ๑46,240.-บาท ซ่ึงตอนนี้ยังไม่ได้โอนมาให้ต้องให้ทางกองทุนฯ
ดําเนินการจัดทําแผนโครงการและการใช้จ่ายให้เรียบร้อยก่อนจึงจะโอนงบประมาณ



มาให้ ซ่ึงทางเราได้ดําเนินการจัดทําแผนเรียบร้อยแล้ว และขออนุมัติจาก
คณะกรรมการในวันนี้ และเม่ืออนุมัติแล้ว ทางฝ่ายเลขาฯก็ดําเนินการคีย์ข้อมูลลง
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยเร็ว เม่ือทาง สปสช.ได้เข้าตรวจสอบก็จะโอนงบประมาณ
มาให้ครับ คิดว่าน่าจะไม่เกินเดือนมกราคม 2556 และทาง อบต.กายูบอเกาะ  
เป็น อบต.ขนาดกลาง ได้สมทบเงินจํานวน 3% ของจํานวนเงินท่ีทาง สปสช.ได้โอน
งบประมาณมาให้ทาง อบต. ซ่ึงผมจะได้ทําหนังสือแจ้งขอรับเงินสบทบต่อไป เป็น
เงิน  ๔3,872.-บาท รวมเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกเบี้ยจะทําให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯของ อบต.กายูบอเกาะ มีเงินท้ังสิ้น 196,805.34 บาท และในวันนี้เราจะ
ได้มากําหนดกรอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2556 ต่อไปครับครับ 

เลขานุการ     การจัดทําแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ ประจําปี 2556 ผมได้จัดทําเป็นร่างแผนงาน/  
โครงการไว้แล้ว ซ่ึงก็อยู่ในมือทุกท่านแล้ว มีการเสนอโครงการของส่วนต่างๆ 
โรงพยาบาลรามัน และกลุ่มต่างๆในตําบล มีจํานวน 8 โครงการ กองทุนได้เน้นถึง
กิจกรรมในการจัดทําแผน มีครบท้ัง 4 ประเภท คือ 

1. การจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ ควรจัด 30% 

2. สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข ควรจัด 30% 

3. สร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน องค์กรภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี ควรจัด 30 % 

4. การบริหารจัดการกองทุน ควรจัด 10% 

    อันดับแรก ผมขอให้โรงพยาบาลรามันนําเสนอก่อนพร้อมแยกประเภทการ
ดําเนินการด้วยครับ มีอยู่จํานวน 3 โครงการ ขอเชิญคุณเนาวรัตน์ ครับ 

เนาวรัตน์    ในฐานะตัวแทนของทางโรงพยาบาลรามัน ในปีนี้ขอเสนอโครงการในท่ีประชุมซ่ึง
เป็น  โครงการต้องดําเนินการ ประเภทท่ี 2 โครงการแรก คือ โครงการหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ใช้งบประมาณ 22,500.-บาท ,โครงการ
ท่ี 2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็ก 0-5 ปี  งบประมาณ 40,400.-
บาท และสุดท้ายโครงการเร่งด่วน คือโครงการสูงอายุ รวมใจ ใส่ใจสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ งบประมาณ 8,850.-บาท คะ ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้าง ขอเชิญ
คณะกรรมการพิจารณา คะ 

เลขานุการ     ไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อซักถามบ้าง ..ก็เป็นโครงการต่อยอดจากปีท่ีแล้วครับ ถ้าไม่มี
ต่อไปครับ เป็นกลุ่มชุมชนท่ีเสนอโครงการประเภทท่ี 3 ซ่ึงต่อยอดมาจากปีท่ีแล้ว 
เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีพิจารณากันแล้วเป็นโครงการท่ีดี  สามารถทําให้
ผู้ด้อยโอกาสและผู้เก่ียวข้องมีขวัญกําลังใจ และยังมีอุปกรณ์ต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภค



เบื้องต้นให้ ก็ขอให้มีการจัดแบบเดิมอีกคือ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพของ
เด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้ พิการ และอาสา สมัครผู้ดูแล ในพ้ืนท่ีตําบลกายูบอเกาะ 
งบประมาณ เท่าเดิม 70,000.- บาท และอีโครงการก็มาจากผลการดําเนินการในปีท่ี
แล้วคือโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 9,500 บาท  
ต่อไปเป็นโครงการใหม่ อยู่ในประเภทท่ี 1 ซ่ึงทางกลุ่ม อสม.ในชุมชนเสนอให้มี คือ 
โครงการจัดซ้ือเครื่องกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน งบประมาณ 16,800.-
บาท และอีกโครงการคือโครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
น้ําท่วม ในปีท่ีแล้วตั้งไว้แล้ว แต่เนื่องจากน้ําไม่ท่วมจึงเหลือมารวมกับงบประมาณในปี
นี้เป็นเงิน งบประมาณ 10,000.-บาท และสุดท้ายเป็นส่วนของการดําเนินการ
กองทุน 10 % คือค่าตอบแทนกรรมการและเอกสารต่างๆ เป็นเงิน 17,800.-บาท 
ครับ เดี่ยวเรามาพิจารณารายละเอียดแต่ละประเภทต่อไป  

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแผนงานโครงการตามท่ีเสนอ 

4.2 การพิจารณารายละเอียดของแต่ละโครงการ 
เลขานุการ    ตามท่ีกระผม ได้ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุน  
   งบประมาณโครงการและแผนด้านสุขภาพให้หน่วยบริการหรือภาคีเครือข่ายกองทุน
   ในชุมชน เพ่ือการรับรู้และส่งแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
   ต่อไปโดยต้องครบคุมท้ัง 4 ประเภท เพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบและเบิก
   ใช้จ่ายต่อไป ซ่ึงได้นําเสนอไปแล้ว ผมขอสรุปรายละเอียดแต่ละกิจกรรมแผนงาน/
   โครงการในแต่ละประเภทเพ่ือพิจารณาต่อไป ดังนี้  
   1. แผนงานด้านการจัดซ้ือบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ รวม 2  
   โครงการ  
   รวม 2 โครงการ งบประมาณรวม  29,800 บาท 1) ) โครงการจัดซ้ือเครื่องคัด
   กรองโรคความดันโลหิตสูงและ  โยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยโรคความ
   ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานแก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ                      
   2.เพ่ือส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.)ให้ปฏิบัติงาน
   เชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน และ  
              3.เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
   รวมท้ังรู้วิธีปฏิบัติตน  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้  มีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
   ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ี   รับผิดชอบของ 
    โรงพยาบาลรามัน  อําเภอรามัน จังหวัดยะลาย  โดยมีกิจกรรม คือประชุม
    เจ้าหน้าท่ี รพ.รามันและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.)เพ่ือ
    ชี้แจง  ข้ันตอนการ  ดําเนินงาน  เสนอโครงการเพ่ือของบ
   สนับสนุนในการจัดซ้ืออุปกรณ์จัดโครงการฯจากคณะกรรม  บริหาร 
   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ   จัดอบรมให้
   ความรู้    และสอนวิธีการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานใน



    ชุมชน  แก่อาสาสมัคร   สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อส
   ม.)    แบ่งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.)ลง  
   พ้ืนท่ี และดําเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในชุมชน และ
   สรุปผลการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) 
   
 
  งบประมาณมีรายละเอียด คือ 
   เครื่องชั่งน้ําหนักแบบยืนจํานวน  4   เครื่องๆละ 800 บาทเป็นเงิน 3,200บาท 
  - เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จํานวน  1   เครื่องๆละ 1,900  บาทเป็นเงิน 1,900
  บาท 
  - เครื่องเจาะโลหิตวัดระดับน้ําตาลจํานวน  4   เครื่องๆละ 2,800 บาทเป็นเงิน11,200
  บาท 
  - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จํานวน  1   ผืนๆละ    500  บาท 
  รวมเป็นเงิน  16,80๐ บาท 

   โครงการท่ี 2.) โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพประชาชน   และช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์   อุทกภัย โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ 

1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพประชาชน ในระหว่าง
สถานการณ์น้ําท่วม 
2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  
ในช่วงหลังสถานการณ์น้ําท่วม  จํานวนเงินงบประมาณ 10,000 บาท โดยทาง 
อบต. หรือกลุ่มต่างๆเป็นผู้เสนอโครงการ 
 

   ต่อไปประเภทท่ี 2. แผนงานด้านการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ 
   สาธารณสุข     รวม 2 โครงการ งบประมาณ 71,750.-บาท 
   โครงการท่ี 1) โครงการปรับเปลี่ยน   พฤติ ก ร ร มสุ ขภ าพ
   ประชาชน  โดยมีวัตถุประสงค์  
    ๑. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยได้เข้ารับการปรับเปลี่ยน 
   พฤติกรรม 
     ๒. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยมีความรู้และทักษะในการ 
   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองท่ีเหมาะสม                                             

๓. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยผ่านบุคคลและ
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบ มีกลุ่มเป้าหมาย 



๑. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จํานวน 4 หมู่บ้าน และ 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จํานวน 120 
คน              

ระยะเวลา  น่าจะจัดได้ในช่วงเดือน มกราคม ถึงเดือนกันยายน 2556 
จํานวนเงินงบประมาณ 22,500 บาท โดยโรงพยาบาลรามัน.เป็นผู้เสนอโครงการ
และดําเนินการร่วมกับทาง อบต.  อสม. และหน่วยต่างๆ   
 โครงการท่ี 2) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กอายุ 0-5 ปี  โดยมี
วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือดําเนินการเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการในกลุ่มเด็ก0-5 ปี ท่ี
เสี่ยงต่อการมีภาวะทุพโภชนาการ 
   2.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยก่อนเรียนพัฒนาการทางร่างกายและสมอง
เจริญเติบโตสมวัย                       
3. เพ่ือเฝ้าระวังสุขภาพกาย สุขภาพจิต และป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคใน

เด็ก0- 5 ปี 
   4.  เพ่ือคัดกรองเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการพร้อมให้การดูแล รักษา และ
พ้ืนฟูต่อไป 
   กลุ่มเป้าหมาย เด็กท่ีมีอายุ 0-5 ปี ในพ้ืนท่ีจํานวน 4 หมู่บ้าน  คิดว่าจะจัดได้
ในช่วงเดือน มกราคมถึงเดือนกันยายน 2556 จํานวนเงินงบประมาณ 40,400 
บาท โดย โรงพยาบาลรามัน เป็นผู้เสนอโครงการและดําเนินการร่วมกับทาง อบต.  
อสม. และหน่วยต่างๆ   

    3).โครงการสูงอายุ รวมใจ ใส่ใจสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

     ๑. เพ่ือจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 

     ๒.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องสุขภาพ  

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป ม.3 บ้านพงจือนือเร๊ะ  
 จํานวน ๓๐ คน  ระยะเวลา  จะจัดได้ในช่วงมกราคม-กันยายน 2556 จํานวนเงิน
งบประมาณ 8,850 บาท โดยทางโรงพยาบาลรามันเป็นผู้เสนอโครงการและ
ดําเนินการ อสม. และหน่วยต่างๆ  
 
ประเภทต่อไป 3. แผนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพโดยประชาชนและชุมชน 
ท้องถิ่น  รวม 3 โครงการ งบประมาณรวม  79,500 บาท 

   1) โรคเบาหวาน  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพของเด็ก ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ และอาสา สมัครผู้ดูแล ในพ้ืนท่ีตําบลกายูบอเกาะ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. 
เพ่ือให้เด็ก ผู้ด้อย โอกาส   ผู้พิการ อาสาสมัครและผู้ดูแล ได้มีความรู้และสามารถ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 

๒. เพ่ือให้เด็ก ผู้ด้อย โอกาส   ผู้พิการ อาสาสมัครและผู้ดูแล ได้รับการ
ดูแล อย่างต่อเนื่อง 

      ๓.เพ่ือให้มีชมรมผู้ดูแลเด็ก ผู้ด้อยโอกาส   ผู้ดูแลผู้พิการ  



โดยกําหนดกิจกรรมคือ ๑.จัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิง
ปฏิบัติการแก่ เด็ก ผู้  ด้อย โอกาส   ผู้พิการ อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้พิการ  ๒.จัด
กิจกรรมดูแล เด็ก ผู้ด้อยโอกาส   ผู้พิการ ท่ีบ้าน-จัดอบรม  จะจัดได้ในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนกันยายน 2556 จํานวนเงินงบประมาณ 70,000 บาท โดย กลุ่ม
คณะกรรมการประจําหมู่บ้าน เป็นผู้เสนอโครงการและดําเนินการร่วมกับทาง
โรงพยาบาล  อสม. และหน่วยต่างๆ 

 2.) โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ประชาชน   และช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์   อุทกภัย โดยมีวัตถุประสงค์ 
คือ 

1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพประชาชน ในระหว่าง
สถานการณ์น้ําท่วม 
2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  
ในช่วงหลังสถานการณ์น้ําท่วม  จํานวนเงินงบประมาณ 10,000 บาท โดยทาง 
อบต. หรือกลุ่มต่างๆเป็นผู้เสนอโครงการ 
สุดท้ายประเภทท่ี 4. แผนงานด้านการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบ
การ  บริหารจัดการ รวม 1 กิจกรรม งบประมาณ 17,800 บาท เป็นการจ่าย
ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯคณะกรรมการฯอนุกรรมการฯ
กองทุน จํานวน 22 คนท่ีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯกองทุน อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 
เพ่ือดําเนินงานของสํานักงานกองทุนฯในการสนับสนุนงบประมาณ การกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงาน  ตามโครงการ การทบทวนปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
กําหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 โดยกองทุน
ฯ ตําบลกายูบอเกาะเป็นผู้รับผิดชอบ 
โดย ทุกรายการสามารถถ่ัวเฉลี่ยกันได้ แผนงานโครงการ/กิจกรรม สามารถแก้ไข  
ปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม โดย สรุปแล้ว ประเภทกิจกรรมท่ี 2  แผนงานด้าน
การจัดซ้ือบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ รวม  2  โครงการ รวม
งบประมาณ   26,800 บาท  ประเภทกิจกรรมท่ี 2 แผนงานด้านการสนับสนุน
งบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข  รวม  2   โครงการ รวมงบประมาณ   
71,750 บาท  ประเภทกิจกรรมท่ี 3  แผนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพโดย
ประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน         รวม  2 โครงการรวมงบประมาณ   79,500 
บาท ประเภทกิจกรรมท่ี 4  แผนงานด้านการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ รวม  1  กิจกรรม        รวมงบประมาณ   17,800 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้นแล้ว  195,850 บาท  โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพฯของ 
อบต.กายูบอเกาะ มีเงินงบประมาณท้ังสิ้น 196,805.34 บาท จะเหลือ
งบประมาณท่ีหักค่าใช้จ่ายท้ัง 4 ประเภทแล้วเหลือ 955.34 บาท ครับ  



สําหรับการชี้แจงแผนงาน/โครงการ พัฒนาสุขภาพ ท้ัง 4 ประเภท 
ประจําปีงบประมาณ 2556 มีกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถามหรือไม่.....  
หากไม่มีผมขอให้ทุกท่านลงมติท่ีประชุมเลยนะครับ  กรุณายกมือข้ึน 

ท่ีประชุม  มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแผนงาน/โครงการพัฒนาสุขภาพ ประจําปี
งบประมาณ 2556 ของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กายูบอเกาะ และ
ประชาสัมพันธ์และการดําเนินการจัดแต่ละรายการต่อไป ครับ 

      4.3 การอนุมัติการใช้งบประมาณโครงการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เลขานุการ    ตามท่ีกระผม ได้ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการกําหนดหลักเกณฑ์การ

สนับสนุน      งบประมาณโครงการและแผนด้านสุขภาพให้หน่วยบริการหรือภาคี
เครือข่ายกองทุนในชุมชน  เพ่ือการรับรู้และส่งแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนต่อไปโดยต้องครอบคลุม ท้ัง  4  ประเภท และทาง
คณะกรรมการเห็นชอบและให้เบิกใช้จ่ายและดําเนินการต่อไปนั้น ในวันนี้ผมอยาก
ให้ทุกท่าน ให้ข้อเสนอแนะ รูปแบบ การดําเนินงานการจัดโครงการ ประเภทท่ี 1 
ก่อนคือ ประเภทแผนงานด้านการจัดซ้ือบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ 
รวม 1 โครงการ  งบประมาณรวม  10,000 บาท เริ่มท่ีโครงการแรกคือโครงการท่ี
เร่งด่วนและจําเป็นมากในช่วงฤดูฝนนี้ คือโครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสมรรถภาพประชาชน และช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์   
อุทกภัย โดยวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพประชาชน ในระหว่าง
สถานการณ์น้ําท่วม 

2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
ในช่วงหลังสถานการณ์น้ําท่วม 
3. เพ่ือให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานอ่ืนๆในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท่วม 

โดยการดําเนินการจัดการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟู  
สมรรถภาพประชาชน ด้วยถุงยังชีพในระหว่างและหลังสถานการณ์น้ําท่วม 

    - ค่าจัดซ้ือยาสามัญประจําบ้าน 
- ค่าจัดซ้ือยารักษาโรคน้ํากัดเท้า 
- ค่าจัดซ้ือน้ําดื่มสะอาด 
- ค่าจัดซ้ืออาหารปรุงสําเร็จพร้อมบริโภค 
และจะดําเนินการได้เลยในช่วงท่ีฝนตกหนักและเกิดน้ําท่วม ตลอดปี 2556 จํานวน
เงินงบประมาณ 2,500 บาท โดยทาง อบต. หรือกลุ่มต่างๆเป็นผู้เสนอโครงการ 
    โครงการสุดท้ายเป็น ประเภทท่ี 3 แผนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพโดย
ประชาชนและชุมชน ท้องถิ่น  รวม 1 โครงการ งบประมาณรวม  9,500 บาท 



โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กายูบอเกาะ  
เพ่ือการมุ่งส่งเสริมให้ท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือตนเอง โดย
การเผยแพร่วิชาความรู้แผนใหม่แก่ผู้ปกครองและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้
ช่วยแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการของเด็ก เน้นให้ผู้ปกครองได้ตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาเด็ก และเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนจํานวน งบประมาณ 
9,500บาท 
 
- ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโครงการตามท่ีเสนอ 
 

ประธาน     จากการท่ีฝ่ายเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดท้ัง 2 โครงการมาแล้วนั้น ก็ขอให้  
ทุกท่าน ช่วยกันเสนอแนะในประเด็นต่างๆด้วย เพ่ือจะได้ช่วยกันจัดโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และก็เพ่ือขอมติอนุมัติเงินงบประมาณท่ีใช้ในโครงการดังกล่าว
โอนให้แก่ทาง อบต.และคณะไปใช้ในการดําเนินการต่อไปครับ   

ท่ีประชุมมติ    เป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติการใช้งบประมาณโครงการตามแผนงาน/โครงการ
พัฒนาสุขภาพ   ประจําปีงบประมาณ 2556 แผนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพ
โดยประชาชนและชุมชน ท้องถิ่น  รวม 1 โครงการ งบประมาณรวม  10,000 
บาท เริ่มท่ีโครงการแรก คือ โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพประชาชน และช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์   อุทกภัย  ใช้
งบประมาณ 10,000 บาท  และโครงการท่ี 2) โครงการโครงการอบรมให้ความรู้ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กายูบอเกาะ  งบประมาณ 9,500 บาท  
รวมโครงการท้ังหมดใช้งบประมาณ 19,500 บาท ดําเนินการจัดได้ในเดือน
มกราคมนี้เป็นต้นไปได้เลย ท้ัง 2 โครงการ และกองทุนฯจะได้ดําเนินการโอนเงิน
งบประมาณดังกล่าวให้แก่ทาง กลุ่มต่างๆท่ีเสนอมา เพ่ือไปดําเนินการต่อไป  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน         สําหรับการประชุมครั้งนี้เราพิจารณาโครงการเร่งด่วน 2 โครงการก่อน ใน
การประชุมครั้งต่อไปก็จะให้ทุกท่านได้พิจารณาอาจครบทุกโครงการเลยก็ได้ เพราะ
ตอนนี้งบประมาณก็มีแล้ว ก็ควรเร่งดําเนินการ ต่อไปคณะกรรมการท่านใดมีข้อ
สงสัยหรืองานอ่ืน ๆ เก่ียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
กายูบอเกาะ นี้หรือไม่  หากไม่มี  ผมปิดการประชุม ครั้งท่ี  1/๒๕๕6 นี้ครับ 

 

 

 

 



 

ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๑0  น. 

     

 

  (ลงชื่อ)    ชัยณิวัฒน์   สายสุวรรณ์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นายชัยณิวัฒน์  สายสุวรรณ์) 
     เลขานุการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ                                                

 

     (ลงชื่อ)         อาสมี   เซะบากอ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายอาสมี   เซะบากอ) 
       ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
        องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 
 


