
 
รายงานสรุปสถานะการเงิน 

กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

☐ ประจ าเดือน.............................. ☑ ประจ าไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 ☐ ประจ าปีงบประมาณ.............................. 

รายการ รอบน้ี ท้ังปี 

1. ยอดยกมา 131,019.64   

2. รายรับ 

เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากส านักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 212,445.00 212,445.00 

เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 106,222.50 106,222.50 

เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 

เงินรายได้อื่นๆ 0.00 0.00 

รวมรายรับ 318,667.50 318,667.50 

3. รายจา่ย 

(ประเภทที่ 1) สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 43,300.00 43,300.00 

(ประเภทที่ 2) สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น 0.00 0.00 

(ประเภทที่ 3) สนับสนุนศูนย์ เดก็เล็ก/ผู้สงูอายุ/คนพิการ 0.00 0.00 

(ประเภทที่ 4) สนับสนุนการบรหิาร/พฒันากองทุนฯ 8,000.00 8,000.00 

(ประเภทที่ 5) สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัต ิ 0.00 0.00 

รวมรายจา่ย 51,300.00 51,300.00 

4. เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 1,200.00 1,200.00 

5. เช็คยังไม่ขึ้นเงิน จ านวน 0 ฉบับ 0.00 0.00 

6. เช็คขึ้นเงิน 0.00 0.00 
คงเหลือยกไป 399,587.14   

(ลงช่ือ).........................................................ผู้จัดท า 

 

(ลงช่ือ)..........................................................ผู้ตรวจสอบ 

(...นางสมาพร กาฬภักด.ี...)  (.....นายนริศ รอตศิริ......)  

เจ้าหน้าที่ผู้ไดร้ับมอบหมาย  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

(ลงช่ือ)........................................................ผู้รายงาน 

 เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุน  

( นายธง กาฬภักดี )  ครั้งที่..2/2563.....เมื่อวันที่......22 มกราคม .2563............ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน      

  

(ลงช่ือ)..........................................................ผู้เห็นชอบ 

  (  นายธง กาฬภักด ี )  

  ประธานกรรมการกองทุนฯ  

หมายเหต ุผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เฉพาะรายงานประจ าไตรมาส/ป ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เริ่มประชุมเวลา 1๓.๓0 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญ นายธง กาฬภักดี ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ  ส าหรับวันนี้ก็เป็นการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และปรึกษากองทุนฯประจ าปี ๒๕๖๓ 

และมีเรื่องพิจารณาหลายเรื่อง และรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
ประจ าปี 256๓ รวมทั้งปรึกษาแนวทางการด าเนินงานของกองทุนฯในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
ล าดับต่อไปผมขอมอบหมายให้ เลขานุการกองทุนฯ เป็นผู้ด าเนินการประชุมต่อไป   

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

มตท่ีิประชุม เห็นชอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ เรื่องรายงานการเงิน ไตรมาสท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบฯ  เพื่อเป็นการก ากับติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การเงินของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ในฐานะเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ ขอส่งรายงานการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ช่วง
เดือน ตุลาคม -ธันวาคม ๒๕๖๒  เงินคงเหลือ ณ.วันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวนเงิน 
๓๙๙,๕๘๗.๑๔ บาท รายละเอียดตามเอกสาร ส าเนาบัญชีเงินกองทุนฯ และรายงานสรุปสถานะ
การเงิน ไตรมาสที่ ๑   

มตท่ีิประชุม เห็นชอบรายงานการเงิน ไตรมาสท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามท่ีเสนอ                                  

     ๓.๒ เรื่อง โครงการเสนอขอเงินสนับสนุนกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 256๓   
  จ านวนเงินท้ังสิ้น ๓๔๕,๗๕๐ บาท 

เลขานุการฯ          ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกระทุ่ม ได้เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
ประเภทค่าใช้จ่าย (๑) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือ
สถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

   ๑. โครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ จ านวนเงิน ๓๒,๕0๐ บาท ขอเชิญผู้อ านวยการรพสต.หนองกระทุ่ม ช้ีแจงโครงการให้
คณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนรับทราบครับ 

รพสต.หนองกระทุ่ม เรียนกรรมการทุกท่านโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก  
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
   วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผูป้่วยโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงและใหก้ารรกัษา โดยเร็ว/ เพื่อ 
  ส่งเสริมชุมชนมสี่วนร่วมในการด าเนินการควบคุมโรควัณโรค   
   เป้าหมาย จ านวน ผู้คัดกรอง ๒๕๐ ราย  /ผู้อบรมจ านวน ๑๐๐ ราย 
   ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนกลุม่เสี่ยงในพื้นที่ได้รับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค 
     รักษาและลดการแพร่กระจายโรค   
   งบประมาณ  ทั้งสิ้น ๓๒,๕๐๐ บาท รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบนั้น 
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 ที่ปรึกษาฯ   โครงการที่ทางรพสต.หนองกระทุ่มเสนอในส่วนขอที่ปรึกษาผมเสนอแนะให้แก้ไขเรือ่ง 
  งบประมาณโครงการซึง่บางรายการเบิกไม่ได้   ดังรายการดงัต่อไปนี้  

๑. ค่าจัดหาอาหารกลางวันส าหรบัผู้คัดกรอง ไม่สามารถเบกิได้   
๒. ค่าจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม แก้ไขเป็น ๑ มื้อๆละ ๒๕ บาท  

          ตามจ านวนยอดผู้คัดกรอง 250 คน  
รพ.สต.หนองกระทุม่ รับทราบ 
กรรมการฯ   ส าหรับโครงการรายละเอียดทั่วไปกรรมการได้ตรวจแล้ว มีความเหมาะสมสามารถ 
  ด าเนินการได้ในการดูแลสุขภาพประชาชนในต าบลหนองกระทุ่ม ครับ 
          

เลขานุการฯ   ตามที่ปรึกษาฯ และกรรมการ ได้ตรวจรายละเอียดโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
  เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ปงีบประมาณ ๒๕๖๓ มีการแก้ไขโครงการและงบประมาณ ยอดเงินที ่
  อนุมัติ เป็นเงิน ๒๖,๒๕๐ บาท  มกีรรมการท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ -ไม่มี  ถ้าไม่มีผม
  ขอมติที่ประชุมครบั  
 

มตท่ีิประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสีย่งเพ่ือค้นหา 
  ผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๖,๒๕๐ บาท   
 
เลขานุการฯ   ๒. ล าดับต่อไปเป็นโครงการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร  
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  จ านวนเงิน ๕๙,๗๔๐ บาท ขอเชิญผู้อ านวยการ รพสต.หนองกระทุม่  
  ช้ีแจงโครงการให้คณะกรรมการและที่ปรึกษา กองทุนรบัทราบครับ 
 
รพสต.หนองกระทุ่ม เรียนกรรมการทุกท่านโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคพระภิกษุและสามเณร  
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวนเงิน ๕๙,๗๔๐ บาท  
   วัตถุประสงค์ เพื่อพระภิกษุและสามเณรได้รบัการคัดกรองความเสี่ยงตอ่การเกิด  
  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสงู โรคหัวใจและหลอดเลือก เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ในด้าน 
  อาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
   เป้าหมาย ผู้เข้าอบรม จ านวน๑๐๐ ราย   
   ผลที่คาดว่าจะได้รับ พระสงฆ์และสามเณรได้รบัการคัดกรอง ประชาชนมีความรู้ด้านการ 
  ดูแลสุขภาพ   
   งบประมาณ  เป็นเงิน ๕๙,๗๔๐ บาท รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ 
    

ที่ปรกึษา   โครงการที่ทางรพสต.หนองกระทุ่มเสนอเพื่อของงบประมาณกองทุน รายละเอียดโครงการ
  เน้นในเรือ่งการดูแลสุขภาพ ในวัตถุประสงค์ให้ความรู้ประชาชน ในการดูแลบริโภคจัดเตรียมอาหาร 
  และ ตรวจคัดรองพระภิกษุสามเณร เนือ่งจาก พระภิกษุ สามเณร มีความเสี่ยง เกิดโรคทีก่ล่าวมา 
  เนื่องจาการบรโิภคอาหารทีป่ระชาชนน ามาถวาย นั้น  เพื่อความเหมาะสมของโครงการและเป็นไป 
  ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จงึเสนอแนะให้แก้ไขโครงการและงบประมาณบางรายการดงันี ้
   1. ค่าปรับลดเบิกค่าวิทยากรเป็นช่ัวโมงละ ๓๐๐ บาท ตามระเบียบสาธารณสุขฯ   
   ๒. ค่าอาหารกลางวันเบิกของผู้อบรม จ านวน ๘๔ คนๆ 

 ๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้อบรม จ านวน ๘๔ คนๆละ ๒ มื้อละ ๒๕ บาท  
 ๔. ค่าแถบตรวจน้ าตาลเป็นเงิน ๑,๑๒๐ บาท 

 
 
 
 



๓ 
 

 ๕. ค่าอุปกรณ์เจาะเลือดเป็นเงิน ๘00 บาท  
 ๖. ค่าเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนแก้ไขเป็นเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบ 
     พกพาไซด์ใหญจ่ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๗,000 บาท 
 ๗. ค่าเครื่องช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอลแบบตั้งพื้น จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  
 ๘. รายละเอียดเบิกรายการอื่นคงเดิม  
 รวมงบประมาณโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 27,120 บาท  

รพ.สต.หนองกระทุม่ รับทราบ 
กรรมการฯ   ส าหรับโครงการรายละเอียดทั่วไปกรรมการได้ตรวจแล้ว มีความเหมาะสมสามารถ 
  ด าเนินการได้ในการดูแลสุขภาพประชาชนในต าบลหนองกระทุ่ม ครับ 
    

เลขานุการฯ   ตามที่ปรึกษาและกรรมการได้ตรวจรายละเอียดโครงการสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
  พระภิกษุและสามเณร ปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งมีการแก้ไขโครงการ และงบประมาณ จ านวนเงินที ่
     อนุมัติ เป็นเงิน ๒๗,๑๒๐ บาท ขอให้ทางรพสต.แก้ไขรายละเอียดส่งให้กองทุนเพื่อเบิกจ่ายต่อไปครบั
  ไม่ทราบกรรมการข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือไม่ถ้าไม่มี  - ไม่มี  ผมขอมตคิรบั 
 

มตท่ีิประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณโครงการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค 
  พระภิกษุและสามเณร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๗,๑๒๐ บาท   
 
     ๒.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และ

การป้องกันโรคขององค์กรและกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน  
เลขานุการ   ล าดับต่อไป โครงการวัดความดันที่บ้านในกลุ่มเสี่ยงป่วยโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓  จ านวนเงิน  9,800 บาท ขอเชิญประธานอสม.เขตรพสต.บ้านลาด ช้ีแจงโครงการให้
คณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนรับทราบครับ  

  
ประธานอสม.   ๑. โครงการวัดความดนัที่บ้านในกลุ่มเสี่ยงป่วยโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

จ านวนเงิน  9,800 บาท  วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงและให้การรักษา 
  โดยเร็ว / เพื่อส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการควบคุมโรควัณโรค   
   เป้าหมาย จ านวน ผู้คัดกรอง ๒๕๐ ราย  /ผู้อบรมจ านวน ๑๐๐ ราย 
   ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ได้รบัการตรวจคัดกรองผูป้่วยวัณโรคได้รับ 
  การรกัษาและลดการแพร่กระจายโรค   
   งบประมาณ  จ านวนเงิน 9,๘00บาท  รายละเอียดตามเอกสารนั้น 
 

เลขานุการฯ   ตามที่ประธานอสม.เขตรพ.สต.บ้านลาดได้เสนอโครงการไมท่ราบว่ากรรมการเห็นควร 
  มีข้อเสนอแนะเพิม่เติม หรือไม่  - ไม่มี   ถ้าไม่มีผมขอมติครบั 
 
มตท่ีิประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณโครงการวัดความดันท่ีบ้านในกลุ่มเสี่ยง 
   ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบประมาณ ๙,๘๐๐ บาท 
 
 
 

 
 
 



๔ 
 

เลขานุการฯ   ล าดับต่อไปผมขอเชิญโรงเรียนบ้านหนองนาเสนอโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
  กองทุนจ านวน ๓ โครงการ  จ านวนเงิน ๕๙,๓๘๕ บาท ใหก้รรมการและทีป่รกึษากองทุนครบั 
ร.ร.บ้านหนองนา  เรียนกรรมการทุกท่านโรงเรียนบ้านหนองนาได้เสนอโครงการ จ านวน ๓ โครงการ  
   ๑. โครงการโรงเรียนบ้านหนองนาใส่ใจควบคุมโรคไข้เลอืดออก จ านวนเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท 

  ๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน จ านวนเงิน ๑๙,๓๕๐บาท 
  ๓. โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน จ านวนเงิน ๒๐,๘๓๕ บาท 

   วัตถุประสงค์ โครงการเน้นเรื่องสง่เสรมิสุขภาพเดก็นักเรียนใน โรงเรียน และเฝ้าระวัง 
   ควบคุม ณรงค์ ป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกต่อนักเรยีน 
   เป้าหมาย  นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองนาและบุคาลากร  
   งบประมาณ จ านวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕๙,๓๘๕ บาท  ตามโครงการที่แนบนั้น 
 
ที่ปรกึษาฯ   จากการตรวจรายละเอียดโครงการที่โรงเรียนหนองนาเสนอมา พบว่าโครงการต้องมีการ 
     แก้ไขในเรื่องงบประมาณค่าวิทยากรที่สามารถเบิกได้แค่ ช่ัวโมงละ600 บาท /คน หรือคณะวิทยากร  
  แต่หนองนาเสนอวิทยากรมา2 ท่านซึ่งตามหลกัการบรรยายอบรม วิทยากรเบิก1คนต่อ1ช่ัวโมง  
     ครับให้แก้ไขในรายละเอียดนี้ โครงการนีร้ายการอื่นๆไมพ่บข้อแก้ไขครับ 
 
ร.ร.บ้านหนองนา  รับทราบ 
 
ที่ปรกึษาฯ   ล าดับต่อไปเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน โครงการนีเ้สนอให้ปรับ 
  รายละเอียดกจิกรรมฐานการเรียนรู้เพิม่ฐาน การส่งเสริมป้องกันไอโอดีน ในกิจกรรม เพราะ 
  โครงการสามารถน ามารวมกันได้ ไม่ต้องจัดโครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน  
  เนื่องจากเนือ้หาบรรยายสามารถอธิบายในโครงการนี้ไดส้ าหรับกจิกรรม ในแต่ละฐานตัด ฐาน 
  สมุนไพร ฐานการท าน้ ายาล้างจาน ออกและฐานส่งเสริมบุคลิกภาพใหเ้ปลี่ยนเป็นช่ือเป็นฐานก าจัด 
  เหาด้วยสมนุไพร และงบประมาณให้ปรับแก้ไขค่าวิทยากร เป็นเงิน 3,000 บาท 
ร.ร.บ้านหนองนา  รับทราบ 
 
เลขานุการฯ   ตามที่กรรมการและที่ปรึกษา ได้เสนอแนะโครงการโรงเรียนบ้านหนองนา มีกรรมการท่าน 
  อื่นมีข้อซักถามหรอืเสนอแนะเพิ่มเตมิหรือไม่ครบั -ไม่มี  ถ้าไม่มีท่านใด เสนอเพิ่ม ขอใหท้างโรงเรียน 
  บ้านหนองนาปรับแก้ไขโครงการตามที่ประชุม เสนอแนะครบั ส าหรับงบประมาณ ที่อนุมัตใิห้กบั 
  โรงเรียนบ้านหนองนา จ านวน ๒ โครงการ ดังนี ้

๑. โครงการโรงเรียนบ้านหนองนาใส่ใจควบคุมโรคไข้เลอืดออก จ านวนเงิน ๑๖,๓๕๐ บาท 
๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน จ านวนเงิน ๑๗,๘๓๕ บาท 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติสงบประมาณจ านวนเงิน ๓๔,๑๘๕ บาท  รายการดังน้ี 
   ๑. โครงการโรงเรียนบ้านหนองนาใส่ใจควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวนเงิน ๑๖,๓๕๐ บาท 

  ๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน จ านวนเงิน ๑๗,๘๓๕ บาท 
 
 
 

 
 



 
๕ 

เลขานุการฯ   ล าดับต่อไปขอเชิญโรงเรียนบ้านหนองหินเสนอโครงการขอรบัสนบัสนุนงบประมาณกองทุน 
   จ านวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ช้ีแจงต่อกรรมการและทีป่รกึษากองทุน  
ร.ร.บ้านหนองหิน  เรียนกรรมการทุกท่านทางโรงเรียนบ้านหนองกินเสนอโครงการ จ านวน ๕  
   โครงการงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท โดยมรีายละเอียดดงันี ้
   ๒.๑ โครงการสง่เสรมิทันตสุขภาพแลป้องกันโรคในช่องปาก จ านวนเงิน ๑๓,๓๙๐ บาท 

  ๒.๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จ านวนเงิน  ๑๒,๑๙๐ บาท 
  ๒.๓ โครงการโรงเรียนปลอดโรค จ านวนเงิน ๑๔,๙๙๐ บาท 
  ๒.๔ โครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติดเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง จ านวนเงิน๑๑,๗๘๐ บาท 
  ๒.๕ โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จ านวนเงิน ๗,๖๕๐ บาท 

    โครงการของโรงเรียนบ้านหนองหิน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิสุขภาพเด็กนกัเรียน 
   ในโรงเรียนบ้านหนองหิน  เป้าเหมาย นักเรียนและบุคลากรการศึกษา 
   งบประมาณ 60,000 บาท  จ านวน ๕ โครงการรายละเอียดตมเอกสารแนบ 
 
ที่ปรกึษา   ตามที่ได้ตรวจรายละเอียดโครงการโรงเรียนบ้านหนองหิน คงต้องปรับแก้ไขโครงการใหม่
   ทั้งหมด เนื่องจากข้ันตอน และวิธีการด าเนินงานไมส่อดคล้องกับหลกัการและเหตผุล 
   ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ยังไม่ชัดเชนตอบไม่ได้ว่าโครงการจะประเมินผลอย่างไร  
   งบประมาณ โครงการทั้งหมดเบิกรายการคล้ายกันทกุตัว ขอให้น ากับไปตรวจสอบใหม่ครับ 
  
กรรมการ   ในส่วนของรายการวัสดุอปุกรณ์ไม่ควรมาก หรือให้อยู่ไม่เกินร้อยละ10 และโครงการ 
   แอโรบิคควรลงรายละเอียดการเต้นด้วยว่าทุกวัน หรอืช่วงเวลาใด ใช้เวลานานเท่าไร กี่นาที  
   และประโยชน์ที่ได้จากการเต้นแอโรบิค  ว่าเราต้องการผู้น าเต้น เพื่อมาสอนเด็กๆหรือ 
   ต้องการให้เด็กเต้นเพือ่สุขภาพทัง้หมด และเมื่อด าเนินกจิกรรมเดก็มีสุขภาพดี แบบใด โดย 
   ให้ปรกึษาทางรพ.สต.แนะน าการเขียนโครงการได้เพราะการเต้นแอโรบิค ต้องใช้เวลาท าวัน  
   สองวันไม่ได้ครับ 
 
เลขานุการ   ตามที่กรรมการและที่ปรึกษาแนะน า เห็นว่าทางโรงเรียนบ้านหนองหินคงต้องน าโครงการ 
   ทั้งหมดกลบัไปแก้ไขตามที่ไดเ้สนอแนะ และสง่โครงการใหม ่มาให้กองทุนพิจารณาในการ 
   ประชุมครั้งต่อไป ไม่ทราบมีข้อเสนอแนะหรือไม่ –ไม่มี ถ้าไม่มีผมขอมิติทีป่ระชุมครับ 

มตท่ีิประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้โรงเรียนหนองหินกลับไปแก้ไขโครงการและเสนอโครงการใหม่ 
   ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
เลขานุการฯ  ล าดับต่อไปขอเชิญโรงเรียนบ้านหนองอิงพิงได้เสนอโครงการให้คณะกรรมการและทีป่รกึษา 
   กองทุนพิจารณา จ านวน ๒ โครงการ  จ านวนเงิน ๖๑,๓๖๐ บาท    
ร.ร.หนองอิงพิง             เรียนคระกรรมการทุกท่านทางโรงเรียนบ้านหนองอิงพิงได้เสนอโครงการขอรับเงิน 
   สนับสนุนกองทุน จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๖๑,๓๖๐ บาทรายละเอียดดังนี้ 
   ๑. โครงการวัย ใส่ใจเรื่องเพศ จ านวนเงิน 30,3๐๐ บาท 

         ๒. โครงการหนนู้อยนักโภชนาการ จ านวนเงินเงิน ๓๑,๓๖๐ บาท 
 
 

 
 



๖ 
   วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านบ้านหนองอิงพงิ  
   เป้าเหมาย นักเรียนและบุคลากรการศึกษา 
   งบประมาณ ๖๑,๓๖๐ บาท  จ านวน 2 โครงการรายละเอียดตมเอกสารแนบ 
 
ที่ปรกึษา   จากการตรวจรายละเอียดโครงการขอโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง รายละเอียดโครงการม ี
   ความครบถ้วนทั้งหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ และเป็น 
   โครงการทีส่ามารถด าเนินการได้ และมีประโยชน์ ต่อนักเรียนและสร้างความเข้าใจให้กบั 
   วัยรุ่น เด็กนักเรียนถึงปญัหาท้องก่อนวัยอันควรของซึง่เป็นปญัหาที่ต้องแก้ไข ในปัจจบุัน  
   ในส่วนของโครงการขอให้ทางโรงเรียนปรับผู้เข้าอบรมให้เริม่ในระดับประถมปทีี่3 ข้ึนไปจะ 
   เหมาะสมกว่า เพราะถ้าเดก็เล็กอายุและวุฒิภาวะไม่เหมาะสม  งบประมาณที่อนมุัติ  
   ๒๕,๑๐๐ บาท 
ร.ร.บ้านหนององิพิง รับทราบ 
   
กรรมการ   ส าหรับโครงการหนนูอ้ยนักโภชนาการ  รายละเอียดโครงการไม่พบต้องแก้ไข แต่เสนอให้ 
   เห็นควรแก้ไขช่ือโครงการใหม่ ใหเ้หมาะสม เช่น เป็นโครงการรู้ทันป้องกัน การตั้งครรภ์ 
   ก่อนอันควร และโครงการหนูน้อยนกัโภชนา ควรแก้ไขเป็น เด็กยุคใหมก่ินดีชีวีมีสุข  
   เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ได้ต้องการหนูน้อยนักโภชนา แต่ต้องการ 
   ส่งเสริมการโภชนาการของเด็ก งบประมาณที่อนมุัติ ๓๑,๓๖๐ บาท 
ร.ร.บ้านหนององิพิง รับทราบ 
 
เลขานุการ   ตามที่กรรมการ และที่ปรึกษาแนะน า ให้ทางโรงเรียนบ้านหนองอิงพงิ แก้ไขโครงการ 
   และงบประมาณจ านวนเดก็นักเรียนตามที่แนะน าและงบประมาณที่ขอกองทุนอนุมัติ  
   จ านวน ๒ โครงการเป็นเงิน ๕๖,๔๖๐ บาท ไม่ทราบว่าคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่ม 
   หรือไม่  –ไม่มี  ถ้าไม่มีผมขอมติทีป่ระชุมครับ 
  
มตท่ีิประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการ โรงเรียนบ้านหนองอิงจ านวน ๒ โครงการ 
   จ านวนเงิน ๕๖,๔๖๐ บาท ดังน้ี 

เลขานุการฯ  ล าดับต่อไปขอเชิญโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มได้เสนอโครงการ จ านวนเงิน ๖๒,๙๖๕ 
   บาท บาท เพื่อให้กองทุนพิจารณา ขอเชิญช้ีแจ้งครับ  

           ๑ โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากของเด็กจ านวนเงิน ๒๐,๓๘๐บาท 
           ๒ โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  
                 จ านวนเงิน ๑๕,๔๓๕ บาท 
           ๓ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน จ านวนเงิน 27,150 บาท 
 

ร.ร.วัดหนองกระทุ่ม โครงเรียนวัดหนองกระทุ่มเสนอโครงการ จ านวน ๓ โครงการ 
   วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังสุขภาพของเดก็นักเรียนใน 
   โรงเรียนวัดหนองกระทุม่  รายละเอียดตามเอกสารนั้น 
   เป้าเหมาย นักเรียนและบุคลากรการศึกษา 
   งบประมาณ ๖๒,๙๖๕ บาท   

 
 

๗ 



 
ที่ปรกึษาฯ   โครงการโรงเรียนหนองกระทุม่ จ านวน ๓ โครงการ โครงการสง่เสริมทันตสุขภาพและ 
   ป้องกันโรคในช่องปากของเด็กจ านวนเงิน ๒๐,๓๘๐บาท โครงการในรายละเอียดแจ้งว่า 
   จัดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ไม่ทราบว่า ประสงค์รอเด็กนักเรียนใหมเ่ข้าร่วมด้วยหรือไม ่  
   ครับ 
 
ร.ร.วัดหนองกระทุ่ม ใช่ครับเราจะรอเด็กนกัเรียนใหมเ่ข้าร่วมโครงการด้วย 
 
ที่ปรกึษา   ครับเหมาะสมแล้ว แต่ถ้ารอเด็กนักเรียนใหม่ขอใหท้าวโรงเรยีนเสนอโครงการมาหลงัเดือน 
   พฤษภาคม๒๕๖๓ เพื่อจะได้ทราบยอดนักเรียนที่ถูกต้องครบั เพราะที่สง่มาอาจารย์แจ้งว่า 
   เป็นจ านวนเด็กนักเรียนในปจัจบุันและประมาณการเพิม่  
 
ร.ร.วัดหนองกระทุ่ม ทราบครับ 
 
กรรมการ   เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอมาครั้งต่อไป 
 
ที่ปรกึษา   โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในนักเรียนก่อนประถมศกึษาและประถมศึกษา  

          จ านวนเงิน ๑๕,๔๓๕ บาท โครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังภาวะขาดโภชนาการ 
 ในเดก็ให้แก้ไขจ านวนกลุ่มเป้าหมายเป็น๙๑ คน คือเด็กนักเรียน รวมกับบุคลากร แนะน า 
  ให้ลดรายการค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินออกครับ ยอดเงินโครงการจะเป็นเงิน 
  17,935 บาท  

กรรมการ  ตามที่ปรึกษาแนะน าเห็นควรให้ทางโรงเรียนแก้ไขโครงการให้เรียบร้อย แล้วสง่มาเบิก 
  งบประมาณกบัทางกองทุนต่อไปครับ 
โรงเรียน   รับทราบ 
 

เลขานุการฯ   ส าหรับต่อไปเป็น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรงเรียน จ านวนเงิน ๒๗,๑๕๐  
   บาทเชิญกรรมการและที่ปรึกษาพจิารณาครบั 
 

ที่ปรกึษา   โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรงเรียน เสนอให้แก้ไข จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

   เนื่องจากยอดเบิกในงบประมาณกับเป้าหมายไม่ตรงกันระยะเวลาด าเนินการ ให้แก้ไข 
   ด าเนินการเป็น ๒ วัน คือวันอบรม กับวันด าเนินกจิกรรม และช่ือโครงการ ควรเปลี่ยน 

   ควรปรับโครงการให้เป็นโรคติดต่อทีร่ะบาดในพื้นที่หรือพบเจอในปจัจบุันครับ 
  
กรรมการฯ   ไม่ทราบว่าโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการอบรมมผีูป้กครองร่วมด้วยหรือเปล่าครับ  
   ถ้ามีขอให้เช็คจ านวนผูป้กครองกบัจ านวนนักเรียนใหเ้หมาะสมเพราะป้องกันการ 

   ลงลายมือช่ือผู้อบรมทีซ่้ าซ้อน เพราะผู้ปกครองบางท่านก็มบีุตรทีเ่รียนในโรงเรียน 

   หลายคนดังนั้นยอดผู้ปกครองกับเด็กต้องไม่เท่ากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘ 
 

เลขานุการฯ   ตามที่กรรมการและที่ปรึกษาเสนอเห็นควรให้โรงเรียนน าโครงการกับไปแก้ไขและ 

   เสนอมาใหม่ในครั้งต่อไป  สรุปโรงเรียนหนองกระทุ่ม ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณ 

   จ านวน ๑โครงการ คือ โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในนักเรียนก่อนประถมศึกษา 
   และประถมศึกษางบประมาณ ๑๗,๙๓๕ บาท  โดยแก้ไขรายละเอียดตามที่กรรมการ 
   เสนอแนะก่อนด าเนินการเบิกจ่ายครับ ไม่ทราบมีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามเพิ่ม 
   หรือไม่ถ้าไมม่ีขอมติทีป่ระชุมครับ 
 

มตท่ีิประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันทอ์นุมัติโครงการโรงเรียนวัดหนองกระทุม่จ านวน ๑ โครงการ  
   งบประมาณ ๑๗,๙๓๕ บาท 
 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอ่ืนๆ  

- ไม่มี 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ประธานฯ                  ไม่ทราบว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือจะซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี  
                            ผมก็ขอขอบคุณ ทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันน้ี และขอปิดการประชุม 

 

 
ปิดการประชุมเวลา  ๑๗.๓๐ น. 

 
 
ลงช่ือ            นริศ รอตศิริ   ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายนริศ  รอตศิริ)  
        ปลัดเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  

                         เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองกระทุม่ 
 
 
 
ลงช่ือ           ธง  กาฬภักดี        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                        (นายธง   กาฬภักดี ) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลหนองกระทุม่ 
         ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองกระทุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 


