
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  วันที่ ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

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

๑. นายสมศักดิ์  ตะนะเกต   นายกอบต.ทุ่งฝาย  ประธานกรรมการฯ  
๒. นายพีรวัช    ทับกลัด   ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ  
๓. นายบุญธรรม  เจตะบุตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
๔. นางลัดดา มูลหล่อ   ผู้แทน ส.อบต.   กรรมการ  
๕. นายสมศักดิ์   เตชะอุ่น   หัวหน้าสถานีอนามัย  กรรมการ  
๖. นางปาริชาติ      ทาเขียว   ผู้แทน อสม.   กรรมการ  
๗. นางอารีย์         บุญปัญญา  ผู้แทน อสม.   กรรมการ 
๘. นายทวีศักดิ์       นพคุณ   ปลัด อบต.ทุ่งฝาย  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายประสิทธิ์  มูลเมือง   ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  
๒. นายสะอาด  ปอนสืบ   ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  

      ๓. นายชัยณรงค์  กันทะวงค์  ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  
      ๔. นายสมพร อกฝาย   ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  
      ๕. นายสุภาพ ศรีชัยวงศ์  ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  
      ๖. นายเรวัตร        อินปา   ผู้แทน สปสช.   กรรมการ  
        ๗. นางบุญทอง         เพ็ญสุวภาพ  ผู้แทน สปสช.   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  

 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น.  
เลขานุการ บัดนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย มา

จ านวน ๘ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเชิญนายสมศักดิ์  ตะนะเกต ประธาน
คณะกรรมการกองทุนฯ  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมต่อไป 

นายสมศักดิ์    เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย ประจ าปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ประชุมทราบ 
ประธานฯ         -   ขอให้ปลัด อบต.ทุ่งฝายในฐานะเลขานุการกองทุน สป.สช.ต าบลทุ่งฝายชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการฯ       -   มีค าสั่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ ๐๐๖๓๗/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้ง    

     คณะกรรมการ คือนางจันทร์แก้ว มณีกุล เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน    
                        สุขภาพองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่ฝาย  
                    -   ได้ท าการเบิกเงินโครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มออกก าลังกายผู้สูงอายุไปแล้วเมื่อ   วันที่ ๑๓         
                        มิถุนายน ๒๕๕๖ และได้ส่องมอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการ จาก รพ.สต.ท่าโทก เป็นเงิน     
                        จ านวน ๑๗,๑๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว และขอให้คุณหมอสมศักดิ์ชี้แจงโครงการดังกล่าว 
สมศักดิ์            -   ขณะนี้โครงการการสร้างเครือข่ายกลุ่มออกก าลังกายผู้สูงอายุ ได้ด าเนินการไปแล้วเมื่อ 
                        วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีผู้สูงอายุในแต่หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม  
                    -   แจ้งยอดในบัญชียอดปัจจุบันเป็นเงิน ๓๘๐,๔๔๖.๔๑ บาท 
ที่ประชุม          -   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานประชุม 
ประธานฯ  ตามที่เลขานุการได้แจกรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

คณะกรรมการท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม กรรมการท่านใดมีมติเห็นชอบรายงานการประชุม กรุณายกมือขึ้น 

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี  ๑  พิจารณาโครงการ  
๓.๑ ประเภทท่ี ๑ การจัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ 

ประธานฯ - จากการที่ทางผู้น าชุมชนได้ส่งโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณา ขอให้ปลัด อบต.ทุ่งฝายใน
ฐานะเลขานุการกองทุน สป.สช.ต าบลทุ่งฝายชี้แจงรายละเอียด 

เลขานุการ ด้วยมีโครงการซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตาม
ประเภทที่ ๑ การจัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ จ านวน ๒ โครงการ คือ 

๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรง เป็น
โครงการที่คณะกรรมการกองทุนฯ ขอรับการสนับสนุนมา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง ได้รับการดูแลอย่าง



ต่อเนื่องจากแกนน าสุขภาพและเจ้าหน้าที่ ได้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อักท้ัง
ให้การด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุมีความต่อเนื่องและยั่งยืน คณะกรรมการกองทุนฯ ได้
เล็งเห็นความส าคัญ งบประมาณจ านวน ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแล ผู้พิการโดยญาติ/ผู้พิการและส่วน
ร่วมของชุมชน  เป็นโครงการที่คณะกรรมการกองทุนฯ ขอรับการสนับสนุนมา โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือจัดท าข้อมูล ขึ้นทะเบียนผู้พิการให้ครอบคลุม ร้อยละ ๑๐๐ 
เพ่ือพัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟูบริการทางการแพทย์ ให้ผู้พิการได้เข้าถึงบริการของรัฐอย่าง
ทั่วถึง  พัฒนาศักยภาพ ผู้พิการ /ญาติ ชุมชนแบบมีส่วนร่วม และเพ่ือจัดตั้งชมรมผู้พิการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าโทก คณะกรรมการกองทุนฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญ จึง
ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
 ส าหรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนในประเภทที่ ๑ ก็มีเพียงเท่านี้ครับ
คณะกรรมการกองทุนเห็นเป็นอย่างไรบ้าง 

ประธาน  ตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดมา กรรมการท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ 
ขอเชิญเสนอได้เลยครับ 

ที่ประชุม มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการทั้ง ๒ โครงการ คือ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรง โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ดูแล ผู้พิการโดยญาติ/ผู้พิการและส่วนร่วมของชุมชน  ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ เล็งเห็นว่า
โครงการทั้ง ๒ โครงการ เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีต าบลทุ่งฝาย เห็น
ควรให้การสนับสนุน   

ประธาน  ต่อไปขอให้เลขานุการ ด าเนินการชี้แจงรายละเอียดในหมวดที่ ๔   
เลขานุการ หมวดที่ ๔ เรื่องกิจกรรมบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพกรรมการและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ กระผมขอเสนอ  อบต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งมีผลงานโดดเด่นด้าน การ
จัดการงานของ สปสช. และถ้ามติในที่ประชุมเห็นด้วยอยากให้ก าหนดวันเวลาที่แน่นอนด้วย 
เพราะจะได้ติดต่อเพ่ือแจ้งเข้าไปศึกษาดูงาน 

ประธาน  ตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดมา กรรมการท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง 
จะเสนอแนะหรือเห็นด้วย  ขอเชิญเสนอได้เลย 

ปาริชาติ ขอเสนอไปวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556  
ที่ประชุม สถานที่ที่ท่านเลขานุการ กล่าวมาก็เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและมีผลงานโดดเด่นและ

สมควรไปเรียนรู้หลักการท างานเพ่ือพัฒนาและบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนของเรา
ได้ เห็นควรตามเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
เลขานุการ ส าหรับเรื่องการศึกษาดูงานจะก าหนดเวลาการเดินทางอีกครั้ง  
ที่ประชุม รับทราบ  
  
    
 
 
 
 



 
 
     (ลงชื่อ)  ทวีศักดิ์    นพคุณ     ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
              (นายทวีศักดิ์ นพคุณ)  
    เลขานุการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งฝาย  
 
 
 
     (ลงชื่อ)   นายสมศักดิ์ ตะนะเกต   ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
              (นายสมศักดิ์  ตะนะเกต)  
    ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งฝาย  


