
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  วันที่ ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

**************************************************** 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายสมศักดิ์  ตะนะเกต   นายกอบต.ทุ่งฝาย  ประธานกรรมการฯ  
๒. นายพีรวัช    ทับกลัด   รองนายก อบต.ทุ่งฝาย  กรรมการ  
๓. นางลัดดา มูลหล่อ   ผู้แทน ส.อบต.   กรรมการ  
๔. นายสมศักดิ์   เตชะอุ่น   หัวหน้าสถานีอนามัย  กรรมการ  
๕. นางปาริชาติ      ทาเขียว   ผู้แทน อสม.   กรรมการ  
๖. นางอารีย์         บุญปัญญา  ผู้แทน อสม.   กรรมการ 
๗. นายสะอาด  ปอนสืบ   ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  
๘. นางบุญทอง เพ็ญสุวภาพ  ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  
๙. นายสมพร อกฝาย   ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  
๑๐. นายสุภาพ ศรีชัยวงศ์  ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  
๑๑. นายเรวัตร        อินปา   ผู้แทน สปสช.   กรรมการ  
๑๒. นายทวีศักดิ์       นพคุณ   ปลัด อบต.ทุ่งฝาย  เลขานุการ  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายประสิทธิ์  มูลเมือง  ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  
๒. นายชัยณรงค์ กันทะวงค์  ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  
๓. นายบุญธรรม  เจตะบุตร  ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นายอดิเทพ  ทองศรี   หัวหน้าส านักปลัด   
๒. นางปราณี  พรมฟอง   บุคลากร  
๓. นางสาวอุบล  เครือต๊ะมา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๔. นางสาวมณทิรา  ศรีวงค์  นักวิชาการศึกษา  
๕. นางสาวปิยะพร  ใจตาบุตร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  
๖. นางสาวนภัสกร  สุวรรณอัตถ์  เจ้าพนักงานธุรการ  
๗. นางอัญชลี  ศรีประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชี  
๘. นางสาววณิชญา  รินแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 
เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น.  
เลขานุการ บัดนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย มา

จ านวน ๑๒ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเชิญท่านนายก กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมต่อไป 

นายสมศักดิ์    เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย ประจ าปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ มีนาคมพ.ศ. 
๒๕๕๖  

 



 
-๒- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ประชุมทราบ 
ประธานฯ         -   ขอให้ปลัด อบต.ทุ่งฝายในฐานะเลขานุการกองทุน สป.สช.ต าบลทุ่งฝายชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการฯ       -   เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย จึงขอ 
                        เปลีย่นต าแหนง่ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯเปน็นายสมศักดิ์ ตะนะเกตและต าแหนง่ 
                        ผูท้รงคุณวุฒคินที๑่ เป็นนายพีรวัช ทับกลัด และต าแหน่งกรรมการและเลขานุการเป็น 
                        นายทวีศักดิ์ นพคุณ จึงแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านทราบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
                        ทุง่ฝายไดด้ าเนนิการประสานขอเปลีย่นแปลงไปท่ีส านกังาน สปสช.เขต ๑ จ.เชียงใหม่ 
                        เรยีบร้อยแล้ว 
ที่ประชุม          -   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี  ๑  พิจารณาใช้จ่ายในบัญชีกองทุนฯ 
ประธานฯ -  ด้วยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่  ขอให้กองทุนฯจัดท า  

แผนงานของกองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๕๖  โดยพิจารณาจ่ายเงินในบัญชีกองทุนฯ ให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล 
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ลงวันที่  
๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และควรพิจารณาใช้เงินในบัญชีกองทุนเพียงปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ให้ 
มากกว่าร้อยละ  ๙๕  ทั้งนี้ให้ด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่และใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๕๖   (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖)  ให้ครอบคลุมกิจกรรมกองทุน ทั้ง ๔  
ประเภท คือ 

ประเภทที่  ๑  การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ 
ประเภทที่ ๒   การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสุขภาพท่ีอยู่ในชุมชน 

       ท้องถ่ิน 
ประเภทที่  ๓  การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 
ประเภทที่  ๔  กรรมการบริหารกองทุน  พัฒนาศักยภาพกรรมการ   และพัฒนา  
                ระบบบริหารจัดการ 

และในการจัดท าแผนงานกองทุนฯ   ประจ าปี ๒๕๕๖  ให้กองทุน พิจารณาให้มีกิจกรรม/
โครงการครบถ้วนทั้ง ๓  กิจกรรม/โครงการ  ได้แก่ 
 ๑.  ตรวจคัดกรองเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โดยใช้แบบคัดกรองรายบุคคลภาวะ
เสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็นเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  สัมภาษณ์โดยใช้เอกสาร  
 ๒.  การส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรคหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุ  
 ๒.  การส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรคหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการ  
ดังนี้เพ่ือให้แผนงานกองทุนฯ  ครอบคลุมท่ีกล่าวมา จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านเสนอแนะ
ในการจัดสรรงบประมาณว่าในแต่ละประเภทจะด าเนินการอย่างไร 

 
 

-๓- 
 
เลขานุการ -  เสนอให้ด าเนินการในส่วนประเภทที่  ๑  ร้อยละ ๒๕ ,  ประเภทที่ ๒ , ร้อยละ  ๒๕   



   ประเภทที่  ๓,  ร้อยละ  ๔๐,  และประเภทที่ ๔  ร้อยละ  ๑๐  โดยเน้นโครงการ 
   ของชุมชน 

ประธานฯ -  ในประเภทที่  ๓   การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น   เสนอให้  
   พิจารณาจัดสรรงบประมาณค านวณจากประชากรในหมู่บ้าน  เพราะในแต่ละ 
   หมู่บ้านมีจ านวนประชากรไม่เท่ากัน  ซึ่งในด้านนี้งบประมาณด าเนินการจ านวน   
   ๑๖๐,๐๐๐  บาท  แยกตามหมู่บ้านได้ดังนี้ 
 หมู่ที่  ๑  งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐   บาท  
 หมู่ที่  ๒  งบประมาณ   ๑๕,๐๐๐    บาท  
 หมู่ที่  ๓   งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐   บาท  
 หมู่ที่  ๔   งบประมาณ   ๑๕,๐๐๐   บาท  
 หมู่ที่  ๕   งบประมาณ   ๑๕,๐๐๐   บาท  
 หมู่ที่  ๖   งบประมาณ   ๑๒,๐๐๐   บาท  
 หมู่ที่  ๗   งบประมาณ   ๑๒,๐๐๐   บาท  
 หมู่ที่  ๘   งบประมาณ   ๑๒,๐๐๐   บาท  
 หมู่ที่  ๙  งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐   บาท  
 หมู่ที่  ๑๐ งบประมาณ   ๑๔,๐๐๐   บาท  

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ  
เรื่องท่ี  ๒  พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ,ค่าอาหารกลางว่างและอาหารกลางวัน 

ประธานฯ -  ขอให้เลขานุการกองทุนฯชี้แจงรายละเอียด  
เลขานุการฯ -  ในเรื่องของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร  ในระเบียบเบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ  

    ๖๐๐  บาท   และค่าอาหารว่าง  ไม่เกินหัวละ ๓๐  บาท  ค่าอาหารกลางวันไม่เกิน 
   หัวละ ๖๐  บาท เห็นควรให้ทุกหมู่บ้านอ้างอิงในราคานี้ จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 
   ว่าเห็นด้วยหรือไม่ 

ที่ประชุม -   มีมติเห็นชอบ  
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมศักดิ์  - ขอให้โครงการประเภทที่ ๓ ของแต่ละหมู่บ้านไม่ควรส่งมาซ้ ากับโครงการประเภทที่๑  

   และ ๒ ที่  รพ.สต.บ้านท่าโทกจัดท า และอยากให้เน้นโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน 
ที่ประชุม -  รับทราบ  
   
     (ลงชื่อ)  ทวีศักดิ์    นพคุณ     ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
              (นายทวีศักดิ์ นพคุณ)  
    เลขานุการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งฝาย  
 
     (ลงชื่อ)   นายสมศักดิ์ ตะนะเกต   ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
              (นายสมศักดิ์  ตะนะเกต)  
    ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งฝาย  


