
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

คร้ังที่  3/๒๕๕6  วันที่ 28  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕6 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

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

ผู้เข้าประชุม 
1.นายอาสมี    เซะบากอ  นายก อบต.กายูบอเกาะ 

2นางเนาวรัตน์   ปะกียา   หน.หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลรามัน 
1. นายมะรอซาลี นิยอ   ผู้ทรงคุณวุฒิ คนท่ี ๑ 
2. นายอุสมัน  ยะมะลี   ผู้ทรงคุณวุฒิ คนท่ี ๒ 
3. นายอัมรินทร์    ยะมะลี    ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. 
4. นายมาหามุ  ดาอีซอ   ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. 
5. นายดอรอนิง    เจ๊ะเล๊าะ    ผู้แทน อสม. 
6. นางซารีพะ             กามาเซ๊ะ  ผู้แทน อสม. 
7. นายชัยณิวัฒน์    สายสุวรรณ์  บุคลากร  (เลขานุการ) 
10. นายสาลีกี    กาโบ๊ะ     ผู้แทนหมู่บ้าน   
11. นายกอเดร์   ดามะเลาะ  ผู้แทนหมู่บ้าน   
12. นายรอนิง    เล๊ะนุ   ผู้แทนหมู่บ้าน   
13. นายวายะ     ดือเร๊ะ   ผู้แทนหมู่บ้าน   
14. นายนาแส    ยาแมะ   ผู้แทนหมู่บ้าน   

ผู้ไม่มาประชุม          ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (คณะอนุกรรมการ) 
(๑) นางณัฐวดี   สิงห์ลอ       ปลัด อบต.กายูบอเกาะ       
(2) นางสาวอัจฉรา   ชําระ    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      

  (3) นายพงศกร   เสนะเกตุ   ผู้แทนสสอ.รามัน 

 

 

 

 



เริ่มประชุม  เวลา  10.15 น. 

ประธาน   สวัสดี คณะกรรมการฯทุกท่าน ท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุม 
     ครั้งท่ี 3/๒๕๕6 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน       วันนี้มีเรื่องแจ้งการดําเนินงานโครงการเพ่ือขอบคุณคณะผู้จัด ซ่ึงจากการจัดโครงการของ
ทางโรงพยาบาลรามันและกลุ่มต่างๆในพ้ืนท่ี  ท้ัง 4 โครงการ ต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ผลักดันในด้านต่างๆให้
งานสําเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับและในการประชุมครั้งนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันพิจารณาการอนุมัติ/การ
เปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการโครงการท่ียังเหลืออยู่ให้เสร็จสิ้นด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม ให้การรับรองการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งท่ีแล้ว เม่ือวันท่ี 22  มีนาคม 2556 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

เลขานุการ     จากหนังสือสั่งการของ สปสช. เขต 12 ได้มีการขอความร่วมมือจากแต่ละกองทุนท่ีได้รับ
การจัดสรรงบประมาณมาแล้วในปีนี้และยังไม่สบทบเงินตามหลักเกณฑ์ขนาดของ อบต.
ให้ดําเนินการเร่งรัดสบทบด้วย ของ อบต.กายูบอเกาะ เป็น อบต.ขนาดกลางต้องสมทบ
ร้อยละ 30  ของเงินท่ีได้รับจาก สปสช. เราได้สบทบเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีเง่ือนไขใน
การดําเนินการโครงการตามตัวชี้วัดประจําปี 2556 ด้วย ดังนี้ 

1. จัดให้มีกิจกรรมด้านการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน
หรือดูแลผู้ป่วยโรคนี้ด้วย ซ่ึงของกองทุนเราได้กําหนดและทางโรงพยาบาล
ดําเนินการแล้ว 

2. จัดให้มีกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ต่างๆในชุมชน และทางกองทุนของเราก็ได้มอบหมายให้ทางโรงพยาบาล
ดําเนินการแล้วยังไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากเป็นโครงการระยะยาวถึงเดือน
กันยายน 2555  

3. ให้กองทุนเร่งรัดการดําเนินการและเบิกจ่ายเงินท่ีเหลือท้ังหมด โดยให้มีเงิน
เหลือในกองทุนไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินท่ีมีท้ังหมดในกองทุน โดยทาง 
กองทุนของเราท่ีทางกระผมได้คํานวณดูแล้วมีโครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการ
อยู่ 2-3 โครงการเท่านั้น ถ้าคิดตอนนี้อยู่เกิน ร้อยละ 25 ครับ ซ่ึงต้องเร่ง
ดําเนินการโดยด่วน 



เลขานุการ   ต่อไปเป็นการสรุปโครงการท่ีได้อนุมัติเงินงบประมาณและดําเนินการท่ีผ่านมา   
ตั้งแต่เดือน เมษายน  2556 ถึงปัจจุบัน มี 4 โครงการ มีดังนี้ 

      โครงการท่ี 1. คือเปลี่ยนแปลงจากโครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กายูบอเกาะ งบประมาณ 9,500 บาท อยู่แผนงาน  
    ประเภทท่ี 3 ด้านการเสริมสร้างสุขภาพโดยประชาชนและชุมชน  
    ท้องถ่ิน ทางผู้ดําเนินการขอยกเลิกโครงการไม่ขอสนับสนุน เนื่องจากว่าได้   
    ดําเนินการของบประมาณจาก อบต.กายูบอเกาะไปแล้ว จึงเปลี่ยนเป็น คือ  
    โครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพตําบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่ง 
    ครอบครัวตําบลกายูบอเกาะ ซ่ึงก็มีอยูในแผนสุขภาพชุมชน ปี 2556 เพ่ือให้ 
    ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดครอบครัวแกนนําชุมชน และ อสม.นม 
    แม่ พร้อมท้ังสร้างดีเจน้อยนมแม่ และยุวทูตนมแม่ในการประชาสัมพันธ์ความรู้ 
    ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เป็นการปลูกฝังความรู้การ 
    ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่เล็ก และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนอ่ืน ๆ  
    ตนเอง ซ่ึงทางกองทุนฯ องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ โรงพยาบาล    
    รามัน ได้ร่วมบูรณาการดําเนินการจัดอบรม(เชิงปฏิบัติการสถานท่ีจริงในพ้ืนท่ี)  
    ถึงการจัดทําแผนท่ีเดินทางยุทธศาสตร์ กระบวนการขับเคลื่อนท่ีต้องเป็นไปตาม 
    แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ท่ีได้ร่วมกันคิดและทํา เพ่ือจะนําไปสู่กิจกรรม 
    ต่าง ๆ อาทิ เช่น ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการตําบลนมแม่ ผ่านการจัด 
    รายการเสียงตามสายของทุกหมู่บ้าน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปราชญ์กลุ่ม 
    ต่างๆ เช่นปราชญ์ด้านเกษตร, ปราชญ์ด้านคหกรรม, ปราชญ์ด้านหมอพ้ืนบ้าน  
    เป็นต้น โดยจะใช้งบประมาณ 9,500 บาทเท่ากับโครงการเดิม ซ่ึงดําเนินการ 
    ไปแล้วเม่ือวันท่ี  2  เมษายน 2556 ท่ีผ่านมา มีผู้เข้าร่วมมากมายเป็น 
    คณะกรรมการของกองทุนแม่ตําบลกายูบอเกาะ ประชาชนในพ้ืนท่ี และ 
    บุคลากรของ อบต.กายูบอเกาะ จํานวน 60 คน ซ่ึงทางผู้จัดโครงการ คือ กลุ่ม  
    อสม.ตําบลกายูบอเกาะ ได้แจ้งรายงานผลการดําเนินการเรียบร้อยตามสําเนา 
    เอกสารท่ีรายงานมายังกองทุนฯครับ 

   ต่อไปแผนงานประเภทท่ี 2 ท่ีสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานบริการ 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็ก 0-5 ปี กลุ่มเป้าหมายคือ 
เด็กท่ีมีอายุ 0-5 ปี ในพ้ืนท่ีจํานวน 4 หมู่บ้าน  ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เม่ือวานนี้เอง
คือวันท่ี 27  มิถุนายน 2556 โดยใช้สถานท่ีของ อบต.กายูบอเกาะมีผู้ปกครองและเด็ก
ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากมาย แต่ก็ยังมีเด็กท่ียังไม่ได้มารับในวันท่ี 27 
มิถุนายน  ทางโรงพยาบาล กลุ่ม อสม.และ อบต. จะประชาสัมพันธ์ให้สามารถไปรับ
วัคซีนท่ีโรงพยาบาลรามันได้เลย ใช้จํานวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจาก กองทุน สปสช.  
40,400 บาท ท้ังจํานวน ทางผู้จัดโครงการได้รายงานว่ามีผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 140 ราย ,มีเด็ก 0-5 ปี เข้าร่วมโครงการ และได้รับอาหารเสริม จํานวน 140 
ราย โรงพยาบาลรามัน  การประเมินผล ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมโครงการ   
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก โดยรูปแบบการจัดได้



แบ่งออกเป็นฐานต่างๆเพ่ือให้ความรู้ท้ังผู้ปกครองและเด็ก และมีการออกติดตามเด็กทุก 
3 เดือนตามงวด ซ่ึงโรงพยาบาลรามันได้แจ้งรายงานผลการดําเนินการเรียบร้อยตาม
สําเนาเอกสารท่ีทางโรงพยาบาลรายงานมายังกองทุนฯ 

      ต่อไป ครับ โครงการท่ี 2. โครงการสูงอายุ รวมใจ ใส่ใจสุขภาพ โดยมี  
   วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องสุขภาพ  
   โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีข้ึนไปหมู่ท่ี 4 จํานวน 35 คน เป็นโครงการระยะ 
   ยาวถึงเดือนกันยายน งบประมาณ 8,850 บาท ทางโรงพยาบาลรามันได้เบิกจ่าย 
   งบประมาณและดําเนินการตามข้ันตอนไปแล้ว จํานวน 2 ครั้ง และเม่ือดําเนินการแล้ว 
   เสร็จสมบูรณ์ทางโรงพยาบาลจะรายงานผลรายละเอียดต่างๆภายหลังอีกครั้ง  
       3.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน  ซ่ึงได้จัดไปแล้วในวันท่ี 

14-15 มิถุนายน ท่ีผ่านมา เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงทางโรงพยาบาลใช้ 2 สถานท่ี คือวันท่ี 14 
มิถุนายน จัดท่ีมัสยิดพอแม็ง เป้าหมายประชาชนในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 4และหมู่ท่ี 5 และใน
วันท่ี 15 มิถุนายน 2556 จัดท่ีมัสยิดบ้านบือยอง เป้าหมายประชาชนในหมู่ท่ี 2 และ
หมู่ท่ี 3 โดยรูปแบบการดําเนินการแบ่งออกเป็นฐานกิจกรรมต่างๆเพ่ือวัดทดสอบ
ร่างกายต่างๆ ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 22,500.-บาท รายละเอียดตามเอกสารครับ 

    สรุปรายงานจํานวนงบประมาณท่ีใช้จ่ายไป ณ ปัจจุบัน มีดังนี้ 
  1.โครงการอบรมให้ความรู้ตําบลนมแม่        จํานวน   9,500 บาท                                  
  2.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพฯ     จํานวน   22,500 บาท                                  
  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี          จํานวน  40,400 บาท                                  
  4.โครงการสูงอายุ รวมใจ ใส่ใจสุขภาพ         จํานวน   8,850 บาท 
  รวมเป็นเงิน  81,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของงบประมาณท่ีได้รับท้ังหมดครับ                                 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธาน  ๔.๑ เรื่องการพิจารณาเห็นชอบการอนุมัติการใช้งบประมาณโครงการตามแผนงาน   
                             โครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสท่ี 3   ผมขอเชิญเลขาชี้แจงครับ 
เลขานุการ      ตามท่ี ได้ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุน          

งบประมาณโครงการและแผนด้านสุขภาพให้หน่วยบริการหรือภาคีเครือข่ายกองทุนใน
ชุมชน  เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่อไปโดยต้องครอบคลุมท้ัง 4 ประเภท และ
ทางคณะกรรมการเห็นชอบและให้เบิกใช้จ่ายและดําเนินการต่อไปนั้น ในวันนี้ผมอยากให้
ทุกท่าน ให้ข้อเสนอแนะ รูปแบบ การดําเนินงานการจัดโครงการ ประเภทท่ี 3แผนงาน
ด้านการเสริมสร้างสุขภาพโดยประชาชนและชุมชน 1 โครงการ งบประมาณ  
70,000 บาท 1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพของเด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
และอาสา สมัครผู้ดูแล ในพ้ืนท่ีตําบลกายูบอเกาะ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพ่ือให้เด็ก ผู้ด้อย โอกาส   ผู้พิการ อาสาสมัครและผู้ดูแล ได้มีความรู้และสามารถ



ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับ
การดูแล อย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดกิจกรรมคือ 
 ๑.จัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการแก่ เด็ก ผู้  ด้อย โอกาส   ผู้พิการ 
อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้พิการ  ๒.จัดกิจกรรมดูแล เด็ก ผู้ด้อยโอกาส   ผู้พิการ ท่ีบ้าน-จัด
อบรม  ซ่ึงจะจัดในช่วงถือศิลอด ของเดือนกรกฎาคม เพ่ือนําหลักศาสนามาประกอบใช้
ด้วย จํานวนเงินงบประมาณ 70,000 บาท โดย คณะกรรมการประจําหมู่บ้านตําบล  
กายูบอเกาะ เป็นผู้เสนอโครงการและดําเนินการร่วมกับทางโรงพยาบาล  อสม. และ
หน่วยต่างๆ ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 

 
มติท่ีประชุม    มีมติอนุมัตโิครงการตามท่ีเสนอ 
เลขานุการ      เรื่องท่ี 2 ท่ีจะขออนุมัติจากคะกรรมการทุกท่าน คือเรื่องเปลี่ยนแปลงโครงการท่ียังไม่   
   สามารถดําเนินการได้โครงการจัดซ้ือเครื่องคัดกรองความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
   ของแผนงานประเภทท่ี 1  งบประมาณ 10,000 บาท โดยผู้เสนอโครงการพิจารณา 
   แล้วยังไม่มีความจําเป็นท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือในตอนนี้ เนื่องจากได้รับการสนับสนุน 
   เครื่องมือดังกล่าวจากทางโรงพยาบาลรามันแล้ว ทางผู้ดําเนินการขอยกเลิกโครงการไม่ 
   ขอสนับสนุน จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการท่ีมาแทนท่ี โดยทางเลขาฯได้ 
   พิจารณาไว้ ประกอบกับได้ประสานกับทางโรงพยาบาลรามันมีการกําหนดจัดอบรม 
   ผู้รับผิดชอบสําหรับผู้ป่วยติดเตียงท่ีเป็นผู้สูงอายุ จึงขอเสนอให้มีการจัดทําโครงการ 
   อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้ป่วยติดเตียงแทน โดย โครงการอบรมให้ความรู้การดูแล 
   ผู้ป่วยติดเตียง(ผู้พิการและผู้สูงอายุ)และออกตรวจเยี่ยมบ้านและฟ้ืนฟูน นี้มีวัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง(ผู้พิการและผู้สูงอายุ)ในหมู่บ้านและชุมชน 
   2. เพ่ือติดตามและให้คําแนะนําการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียง(ผู้พิการและผู้สูงอายุ) 
   3. เพ่ือสํารวจ ค้นหา ในการสนับสนุนกิจกรรมการข้ึนทะเบียนผู้ป่วยติดเตียง(ผู้พิการ 
   และผู้สูงอายุ) และรับรองเอกสารผู้พิการในหมู่บ้าน/ชุมชน  

  โดยมีรูปแบบการจัดอบรมให้ความรู้  และสอนวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง (ผู้พิการและ 
   ผู้สูงอายุ)ในชุมชน  แก่ ญาติผู้ป่วยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
   จัดอยู่ในแผนงานประเภทเดียวกันคือ ประเภทท่ี 1 โดยจะใช้งบประมาณ 10,000  
   บาทเท่ากับโครงการเดิม  และจะดําเนินการในเดือนกรกฎาคมนี้เลย จึงขอมติท่ีประชุม 
   ด้วยคับ 

                   - ท่ีประชุมมีมติอนุมัตโิครงการตามท่ีเสนอ 
 
ประธาน                       ตามท่ีได้มีมติอนุมัติงบประมาณไปแล้วก็ขอฝากให้ทางเลขาฯดําเนินการในส่วนท่ี

เก่ียวข้องต่อไปในการเบิกจ่ายงบประมาณ การดําเนินการตามโครงการให้เกิดข้ึนเป็น
รูปธรรมและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และสําหรับคณะอนุกรรมการฯแต่ละฝ่าย 
ท่ีได้แต่งตั้งไปแล้ว ก็ดําเนินการช่วยเหลือคณะกรรมการและเลขานุการได้เลยนะครับ  



 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน         สําหรับการประชุมครั้งนี้เราพิจารณาเพ่ิมโครงการ 1 โครงการ เปลี่ยนแปลง

โครงการจํานวน 1 โครงการ เท่ากับว่าทางคณะกรรมการได้อนุมัติโครงการตาม
แผนงาน/โครงการประจําปี 2556 นี้หมดแล้ว ท่ีเหลือก็รายงานผลการดําเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ  ใกล้สิ้นปีงบประมาณอีกแล้ว ขอฝากให้ทางเลขานุการฯช่วย
ตรวจสอบเร่งรัดในเรื่องต่างๆของกองทุนฯมีปัญหารประสานประธานได้โดยตรง และขอ
ฝากในส่วนของยอดประชาชน ณ วันท่ี 1 กรกฏาคม ของทุกปีด้วยเพ่ือแจ้งให้ สปสช.
ทราบและจัดสรรงบประมาณต่อไปในปี 2557  คณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
งานอ่ืน ๆ เก่ียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ นี้
หรือไม่  หากไม่มี  ผมปิดการประชุม ครั้งท่ี  3/๒๕๕6 นี้ครับ 

 
 

ปิดประชุม เวลา  ๑2.00  น. 

 

      (ลงชื่อ)    ชัยณิวัฒน์   สายสุวรรณ์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นายชัยณิวัฒน์  สายสุวรรณ์) 
     เลขานุการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 

                                                 

 

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



 
 


