
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองกระทุม่ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุม่  

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

เริ่มประชุมเวลา 1๓.๓0 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญ นายธง กาฬภักดี ประธานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ  ส าหรับวันนี้ก็เป็นการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และปรึกษากองทุนฯประจ าปี ๒๕๖๓ 

และมีเรื่องพิจารณาหลายเรื่อง และรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
ประจ าปี 2562 รวมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินงานของกองทุนฯในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  ล าดับต่อไปผมขอมอบหมายให้ เลขานุการกองทุนฯ เป็นผู้ด าเนินการประชุมต่อไป   

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
มตท่ีิประชุม เห็นชอบรายงานการประชุมครั่งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ เรื่องรายงานการเงิน ไตรมาสท่ี ๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ผู้รับผิดชอบฯ  เพื่อเป็นการก ากับติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การเงินของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ในฐานะเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ ได้จัดส่งรายงานการเงินราย
เดือน ตุลาคม 256๒ เพื่อรายงานคณะกรรมการกองทุนฯทราบ ยอดเงินคงเหลือเดือนต.ค.
๒๕๖๒ จ านวนเงิน ๑๓๑,๐๑๙  บาท ตามเอกสาร ส าเนาบัญชีเงินกองทุนฯ และรายงานสรุป
สถานะการเงิน ไตรมาสที่ ๔ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการฯ 

มตท่ีิประชุม      มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์สถานะการเงินไตรมาสที่ ๔ 

       ๓.๒ เรื่องการพิจารณาแผนการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

เลขานุการฯ      ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับ
ท้องถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน ตามข้อ 16 (1) 
ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ก่อนการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบร่วมกันว่า เราจะสามารถใช้
จ่ายเงินในแต่ละประเภทกิจกรรมได้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ ประเภทกิจกรรมค่าใช้จ่ายตามข้อ 10 
(1) - (5) ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปประกาศฯฉบับดังกล่าวตามข้อ 16 (1) ก็ขอให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณาแผนการเงินประจ าปีเพื่อให้ความเห็นชอบอนุมัติใช้ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตามเอกสารแนบ  

 



๒ 
 

เลขานุการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 ยอดรายงานประชากรต าบลหนองกระทุ่ม จ านวน 4,๗๒๑ คนๆละ 45 บาท  
 รับเงินโอนจากสปสช.เขต5ราชบุรี  จ านวนเงิน 212,๔๔๕  บาท  
 เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม สมทบ 50%  จ านวนเงิน 106,๒๒๒.๕๐ บาท  
 ยอดยกมาจาก ปี ๒๕๖๒ จ านวนเงิน  ๑๓๑,๐๑๙ บาท    
 รวมประมาณการรายรับกองทุนประจ าปีงบประมาณ 2563  

จ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๖๘๖.๕๐ บาท  
การใช้วงเงินผมเสนอกรรมการทุกท่านพิจาณาร่างแผนการเงินประจ าปี ๒๕๖๓ 

โดยเห็นควรให้ แบ่งสัดส่วนการจัดสรรเงินโครงการดังนี้   
    ประเภทฯ   งบประมาณตั้งไว้  คิดเป็นร้อยละ 

1. ประเภทค่าใช้จ่ายตามข้อ 10(1)  180,000 -   บาท ๔๐.๐๓ % 

2. ประเภทค่าใช้จ่ายตามข้อ 10(2)  1๒0,000 -   บาท 26.68 % 

3. ประเภทค่าใช้จ่ายตามข้อ 10(3)    ๖0,000 .-  บาท 13.๓๔ % 

4. ประเภทค่าใช้จ่ายตามข้อ 10(4)    47,000 .-  บาท 1๐.๔๕ % 

5. ประเภทค่าใช้จ่ายตามข้อ 10(5)    42,686.50.-  บาท      ๙.๔๙ % 

  มีกรรมการท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ (-ไม่มี )  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  
  
มตท่ีิประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ประกาศร่างแผนการเงินประจ าปี ๒๕๖๓ 

     ๓.๓ เรื่อง แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 256๓  
เลขานุการฯ          มีหน่วยงานท่ีขอรับสนับสนุนงบประมาณ ดังน้ี  
   (๑) เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถาน

บริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข จ านวน ๓ โครงการ คือ 
๑.๑ โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต รพ.สต.หนองกระทุ่ม ๒๙,๖๐๐.- บาท  
๑.๒ โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต รพ.สต.บ้านลาด  1๓,๗00.- บาท     

 ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมตามแผนงาน โครงการของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม เป็นไปตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 10 (1)-(5) เพื่อให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอเชิญผู้อ านวยการรพสต.ทั้ง ๒แห่งช้ีแจงโครงการให้คณะกรรมการ
รับทราบครับ 

รพสต.ท้ัง ๒ แห่ง ช้ีแจงโครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต รพ.สต.หนองกระทุ่ม และ 
 รพสต.บ้านลาด วัตถุประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป เพื่อตรวจคัดกรองร้อยละ 

 90 ของประชากรในต าบล เพื่อเฝ้าระวัง และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในต าบลหนองกระทุม่ 
กรรมการฯ  ไม่ทราบว่างบประมาณที่ขอรับในการตรวจคัดกรองเบาหวานความดัน ผู้มีอายุ ๓๕ ปีข้ีน 
 ไปทางสาธารณสุขไม่มงีบประมาณหรอืเบิกซ้ าซ้อนกบักองทนุใช่หรือไม่ 
ผอ.รพสต.  เรียนกรรมการทุกท่าน ในการขอสนบัสนุนงบประมาณโครงการคัดกรองเบาหวานและ 
 ความดันโลหิตไม่ซ้ าซ้อนกับทางสาธารณสุขค่ะเพราะในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทางสาธารณสุขไม่มีการ 
 จัดสรรงบประมาณ ในส่วนของสาธารณสุขจะจัดสรรการตรวจเบาหวานความดันโลหิตในกลุ่มผู้ป่วย 
 แล้วเท่านั้นค่ะ 



๓ 
กรรมการ   ปัจจุบันผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตในต าบลหนองกระทุ่มมจี านวนเท่าไรครับ 
ผอ.รพสต.  ประมาณ ๕๐๐ กว่าราย ที่รพสต.ทั้ง๒ แหง่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งตอนนี้ทางรพสต.ทัง้ ๒ แห่ง 
   ไม่มีพยาบาลวิชาชีพมาปฏิบัติหน้าที่ เลยจะต้องรับผิดชอบกนัเพิ่มข้ึนค่ะ 
เลขานุการ  ไม่ทราบว่ามกีรรมการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ –ไม่มี ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุมครบั 
 
 มตท่ีิประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบประมาณ จ านวน ๒ โครงการ จ านวนเงิน ๔๓,๓๐๐ บาท 
   ๑.๑ โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต รพ.สต.หนองกระทุ่ม  
         ๒๙,๖๐๐- บาท  

   ๑.๒ โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต รพ.สต.บ้านลาด   
         ๑๓,๗๐๐.- บาท     

          (๒)  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มี
 ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุน
 หลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหน่ึง ในแต่ละปีงบประมาณน้ัน จ านวน 1 โครงการ คือ 

              ๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาและกรรมการบริหารกองทุนฯ ๔๗,๐๐๐.- บาท  

        ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมตามแผนงาน โครงการของ 
 กองทุ นหลั กประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ ม  เป็ นไปตามประกาศเรื่ อ ง 
 หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
 หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 10 (1)-(5) เพื่อให้ที่ประชุมให้
 ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอเชิญครับ 

กรรมการฯ  จากรายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ปี ๒๕๖๒ ที่คณะกรรมการรับสนับสนุนงบ 
  ประมาณ ๔๗,๐๐๐ บาท ใช้เงินไปจ านวน ๒๗,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๑๙,๘๐๐ บาท  ซึ่งในปี  
  ๒๕๖๒ได้ส่งคืนกองทุน แล้วนั้น ในปี ๒๕๖๓ ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ เงินโครงการที่เหลือจ่าย 
  เห็นควรเสนอจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือวัสดุของกองทุนไว้ใช้ครับ หรือจัดอบรมกรรมการเพิ่มศักยภาพใน
  การบริหารจัดการกองทุน ครับ 

เลขานุการฯ       ไม่ทราบว่ามีกรรมการจะเสนอแนะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ –ไม่มี ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
  ประชุมครับ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาและกรรมการ 
  บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวนเงิน  
  ๔๗,๐๐๐.- บาท   

 

  ๓.๔ เรื่อง การก ากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 
เลขานุการ            หนว่ยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น  และกรณีองค์กรเอกชน

หรืกลุ่มประชาชน เมื่อได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพให้น าไปจ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนต้องรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการจ่ายเงินหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติส่งให้กองทุน
หลักประกันเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเก็บไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ กรณีเงินเหลือจากการด าเนินงานให้น าส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ   

 
 



๔ 
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ได้

สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ จ านวน ๑๓ โครงการ จ านวนเงิน 327,๔95.00 บาท ซึ่งทุกหน่วยงาน
ได้รายงานผลการด าเนินงานกองทุนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดโครงการ  ตามเอกสารแนบ 
ดังต่อไปนี้  

 
ท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานรายงานการจ่ายเงินหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม จ านวนเงิน ๓๒๗,๔๙๕ บาท  
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

       ๔.๑ เรื่องแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม ค าสั่งเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ที่ 594/2562 ลงวันที่ ๘  
       พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องแตง่ตั้งกรรมการกองทนุหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 
       (เพิ่มเติม)  เนื่องจากนางสาวกรณ์ภัสสร เลิศรุงเรืองชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุม่ ปฏิบัติ 
       หน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกองทุนฯ ได้ย้ายสถานทีป่ฏิบัติงานนอกพื้นที่ต าบลหนองกระทุม่ ดังนั้น 
                เพื่อความสะดวกในการปฏิบัต ิหน้าที่กรรมการฯประกอบกับการวินิจฉัยของนายกเทศมนตรีต าบล 
                หนองกระทุ่ม จึงมีค าสั่งแต่งตัง้ นายไพโรจน์  ตันวาพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน ปฏิบัติ 
       หน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิแทนในต าแหน่งกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม   
       ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  จึงขอแจ้งใหก้รรมการทุกท่านทราบครบัและทาง 
       กองทุนฯ  
       ๔.๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ท าการเบิกจ่าย โดยออกเช็คสั่งจ่ายในนามของ

พนักงานส่วนท้องถ่ินที่ได้รับมอบหมายคือ นางสมาพร  กาฬภักดี ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้รับ
เงินมาเบิกจ่ายให้กรรมการและที่ปรึกษาเช่นที่ผ่านมา  

 
ท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

ประธานฯ               ไม่ทราบว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือจะซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี  
                   ผมก็ขอขอบคุณ ทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันน้ี และขอปิดการประชุม 

 

 
ปิดการประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 

 
 
ลงช่ือ            นริศ รอตศิริ   ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นายนริศ  รอตศิริ)  
      ปลัดเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  

                         เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองกระทุม่ 
 
 
ลงช่ือ           ธง  กาฬภักดี        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                        (นายธง   กาฬภักดี ) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลหนองกระทุม่ 

                                              ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองกระทุม่ 


