
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

คร้ังที่  2/๒๕๕6  วันที่ 22  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕6 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

****************************** 

เริ่มประชุม  เวลา  10.๕๐ น. 

ประธาน   ขอสวัสดี คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กายูบอเกาะ ทุกท่าน 
   ตอนนี้ครบองค์ประชุมแล้ว  เม่ือท่ีประชุมพร้อม  ผมขอเปิดการประชุมคณะกรรมการ 
     บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กายูบอเกาะ  ครั้งท่ี 2/๒๕๕6 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน    ตามท่ีได้กําหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือดําเนินการไปแล้วนั้น ตอนนี้ทางกองทุนยังไม่ได้ดําเนินการ
ใดๆ เลย แต่ก็จะดําเนินการได้ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอน ซ่ึงตามโครงการท่ีได้กําหนดไว้ มีบางโครงการท่ีจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงโครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กายูบอเกาะ ต้องขอขอบคุณทุก
ท่านท่ีได้ผลักดันในด้านต่างๆให้งานสําเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับและในการประชุมครั้งนี้ ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกัน
พิจารณาการอนุมัติงบประมาณโครงการท่ีเหลือและเร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม ให้การรับรองการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งท่ีแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ประธาน  ๔.๑ เรื่องการพิจารณาเห็นชอบการอนุมัติการใช้งบประมาณโครงการตามแผนงาน   
                             โครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสท่ี 3   ผมขอเชิญเลขาชี้แจงครับ 
เลขานุการ      ตามท่ีกระผม ได้ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุน           
   งบประมาณโครงการและแผนด้านสุขภาพให้หน่วยบริการหรือภาคีเครือข่ายกองทุนใน 
   ชุมชน  เพ่ือการรับรู้และส่งแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่อไป 
   โดยต้องครอบคลุมท้ัง 4 ประเภท และทางคณะกรรมการเห็นชอบและให้เบิกใช้จ่าย 



   และดําเนินการต่อไปนั้น ในวันนี้ผมอยากให้ทุกท่าน ให้ข้อเสนอแนะ รูปแบบ การ 
   ดําเนินงานการจัดโครงการ ประเภทต่างๆ ประเภทท่ี 1 ประเภทแผนงานด้านการ 
   จัดซ้ือบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ รวม 2 โครงการ งบประมาณรวม   
   29,800 บาท 1) ) โครงการจัดซ้ือเครื่องคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและ    
   โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
   แก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  2.เพ่ือส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข 
   ประจําหมู่บ้าน(อสม.)ให้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน  
   และ 3.เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
   รวมท้ังรู้วิธีปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้  มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนอายุ 15 
   ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลรามัน  อําเภอรามัน จังหวัดยะลย  โดย 
   มีกิจกรรม คือประชุมเจ้าหน้าท่ี รพ.รามันและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน   
   (อสม.)เพ่ือชี้แจง  ข้ันตอนการดําเนินงาน  เสนอโครงการเพ่ือของบสนับสนุนในการ 
   จัดซ้ืออุปกรณ์จัดโครงการฯจากคณะกรรม  บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
   องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ   จัดอบรมให้ความรู้    และสอนวิธีการ 
   คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในชุมชน  แก่อาสาสมัคร  
   สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.)    แบ่งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน    
   (อสม.)ลงพ้ืนท่ี และดําเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในชุมชน  
   และสรุปผลการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) 
   งบประมาณรวมเป็นเงิน  16,80๐ บาท 
   โครงการท่ี 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 ซ่ึงท้ังสองโครงการอนุมัติไปแล้วเม่ือครั้งการประชุมท่ี
แล้ว แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ ก็ขอให้ดําเนินการได้เลย 
- ท่ีประชุมมีมติอนุมัตโิครงการตามท่ีเสนอ 
 

   ต่อไปเรื่องท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการคือจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอบรม 
   ให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กายูบอเกาะ งบประมาณ 9,500  
   บาท อยู่แผนงานประเภทท่ี 3 ด้านการเสริมสร้างสุขภาพโดยประชาชนและชุมชน 
   ท้องถ่ิน ทางผู้ดําเนินการขอยกเลิกโครงการไม่ขอสนับสนุน เนื่องจากว่าได้ดําเนินการขอ 
   งบประมาณจาก อบต.กายูบอเกาะไปแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการท่ีมา 
   แทนท่ี คือ โครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพตําบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่ง 
   ครอบครัวตําบลกายูบอเกาะ เพ่ือให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ครอบครัว  
   แกนนําชุมชน และ อสม.นมแม่ พร้อมท้ังสร้างดีเจน้อยนมแม่ และยุวทูตนมแม่ในการ 
   ประชาสัมพันธ์ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เป็นการปลูกฝัง 
   ความรู้การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่เล็ก และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนอ่ืน ๆ  



   เพ่ือเป็นการมุ่งส่งเสริมให้ท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือตนเอง  
   องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ร่วมกับ โรงพยาบาลรามัน ได้ตระหนักและ 
   เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็ก และจะดําเนินการจัดอบรม(เชิงปฏิบัติการ 
   สถานท่ีจริงในพ้ืนท่ี) ถึงการจัดทําแผนท่ีเดินทางยุทธศาสตร์ กระบวนการขับเคลื่อนท่ี 
   ต้องเป็นไปตามแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ท่ีได้ร่วมกันคิดและทํา เพ่ือจะนําไปสู่กิจกรรม 
   ต่าง ๆ อาทิ เช่น ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการตําบลนมแม่ ผ่านการจัดรายการ 
   เสียงตามสายของทุกหมู่บ้าน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปราชญ์กลุ่มต่างๆ เช่น 
   ปราชญ์ด้านเกษตร, ปราชญ์ด้านคหกรรม, ปราชญ์ด้านหมอพ้ืนบ้าน เป็นต้น เพ่ือเป็น 
   การพัฒนาเสริมสร้างการเรียนรู้ในด้านต่างๆและเป็นการเพ่ิมโอกาสและเป็น  
   ประสบการณ์ท่ีดใีนการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา และเพ่ือการมุ่งส่งเสริมให้ท้องถ่ินได้มีส่วน 
   ร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือตนเอง ให้ประชาชนได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญ 
   ของการพัฒนาเด็ก และเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาเด็กด้วย และนํามาปรับ 
   ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีตนเองได้ โดยจะใช้งบประมาณ 9,500 บาทเท่ากับโครงการเดิม 
   และจะดําเนินการในเร็วๆนี้เลย จึงขอมติท่ีประชุมด้วยคับ 

 
- ท่ีประชุมมีมติอนุมัตโิครงการตามท่ีเสนอ 
 

เลขานุการ     ต่อไปเป็นแผนงานด้านการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข 
อีก 3 โครงการ งบประมาณไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยทางโรงพยาบาลรามันขอ
สนับสนุน ท้ัง 3 โครงการ งบประมาณรวม  79,500 บาท เหมือนกับปีท่ีแล้ว แต่
เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายในบางโครงการ เริ่มท่ี โครงการท่ี 1) โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพประชาชน  โดยมีวัตถุประสงค์  

      ๑. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยได้เข้ารับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

   ๒. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยมีความรู้และทักษะในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองท่ีเหมาะสม                                             
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยผ่านบุคคลและ
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบ  

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

ระยะเวลาล่าสุด น่าจะจัดได้ในช่วงเดือน ต้นเดือนถึงกลางเดือนมิถุนายน 
2556 จํานวนเงินงบประมาณเดิม 22,500 บาท โดยโรงพยาบาลรามัน.เป็นผู้เสนอ
โครงการและดําเนินการร่วมกับทาง อบต.  อสม. และหน่วยต่างๆ  



ต่อไปโครงการท่ี 2 คือ โครงการท่ี 2) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในเด็ก 0-5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือดําเนินการเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการในกลุ่มเด็ก0-5 ปี ท่ีเสี่ยง
ต่อการมีภาวะทุพโภชนาการ 
   2.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยก่อนเรียนพัฒนาการทางร่างกายและสมองเจริญเติบโต
สมวัย                       
3. เพ่ือเฝ้าระวังสุขภาพกาย สุขภาพจิต และป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคในเด็ก0- 

5 ปี 
   4.  เพ่ือคัดกรองเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการพร้อมให้การดูแล รักษา และพ้ืนฟู
ต่อไป 
   กลุ่มเป้าหมาย เด็กท่ีมีอายุ 0-5 ปี ในพ้ืนท่ีจํานวน 4 หมู่บ้าน 140 คน คิดว่าจะจัด
ได้ในช่วงเดือน มิถุนายน 2556 จํานวนเงินงบประมาณเดิม 40,480 บาท เช่นกัน โดย 
โรงพยาบาลรามัน เป็นผู้เสนอโครงการและดําเนินการร่วมกับทาง อบต.  อสม. และ
หน่วยต่างๆ  

     ต่อไป โครงการท่ี 3 โครงการชมรมผู้สูงอายุ รวมใจ ใส่ใจสุขภาพงบประมาณ 
8,850 บาท โดยกําหนดจะจัดในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นไปเป็นโครงการระยะยาว
ถึงสิ้นปีงบประมาณเดือนกันยายน2556 เลย ซ่ึงโครงการสูงอายุ รวมใจ ใส่ใจสุขภาพ 
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

     ๑. เพ่ือจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 

     ๒.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องสุขภาพ  

โดยมีกลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ี ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป ม.4 บ้านพอแม็ง  
 จํานวน ๓5 คน  ระยะเวลา  โดยทางโรงพยาบาลรามันเป็นผู้เสนอโครงการและ
ดําเนินการ อสม. และหน่วยต่างๆ  
 ไม่ทราบว่าท่ีประชุมมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างขอมติท่ีประชุมด้วยคับ 
 
- ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโครงการตามท่ีเสนอ 
 

ประธาน                       งบประมาณรวมท่ีจัดสรรตามแผนท่ีได้อนุมัติไปแล้ว และก็ขอฝากให้ทางเลขาฯ
ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปในการเบิกจ่ายงบประมาณ การดําเนินการตาม
โครงการให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมและสัมฤทธ์ผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และสําหรับ
คณะอนุกรรมการฯแต่ละฝ่าย ท่ีได้แต่งตั้งไปแล้ว ก็ดําเนินการช่วยเหลือคณะกรรมการ
และเลขานุการได้เลยนะครับ เรามาช่วยกันทํางาน ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน         สําหรับการประชุมครั้งนี้เราพิจารณาโครงการเร่งด่วน 3 โครงการก่อน ในการ

ประชุมครั้งต่อไปก็จะให้ทุกท่านได้พิจารณาโครงการท่ีเหลืออีก 2 หรือ3 โครงการ เพ่ือ



จะได้ดําเนินการต่อไป เพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณอีกแล้ว คณะกรรมการท่านใดมีข้อ
สงสัยหรืองานอ่ืน ๆ เก่ียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล      
กายูบอเกาะ นี้หรือไม่  หากไม่มี  ผมปิดการประชุม ครั้งท่ี  2/๒๕๕6 นี้ครับ 

ปิดประชุม เวลา  ๑๒.02  น. 

      (ลงชื่อ)    ชัยณิวัฒน์   สายสุวรรณ์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นายชัยณิวัฒน์  สายสุวรรณ์) 
     เลขานุการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 

                                                 

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

 
 


