
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 9 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายไพโรจน์  ยืนยง     นายก อบต.ห้วยส าราญ    ประธานกรรมการฯ 
 2. นางประยง  ธรรมดา     ผู้ทรงคุณวุฒิ     รองประธานกรรมการ 
 3. นางอัมณา วิศิษฎ์ศิลป์    ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.    กรรมการ 
 4. นางลัดดา  วงค์จันทร์    ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.   กรรมการ 
 5. นายสังวร  ก่อแก้ว     หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ   กรรมการ 
 6. นางสุณี  หวังดี     อาสาสมัครสาธารณสุข    กรรมการ 
 7. นางเตือนใจ  ทะเวชรัมย์    อาสาสมัครสาธารณสุข    กรรมการ 
 8. นายนวล  บุญต่อ    ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน    กรรมการ 
 9. นายเยือน  ประสารรัมย์    ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน    กรรมการ 
 10. นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ/เลขานุการ 
 11. นายจารุบุตร  สวัสดิกิจจานนท์  นักพัฒนาชุมชน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 12. นางสาวพรทิพย์  ประเสริฐสุด  หัวหน้าส านักปลัด    หัวหน้าคณะท างาน 
 13. นางนันทิชา  แกล้วกล้า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะท างาน 
 14. นางสาวศิริรัตน์   เสามัน่   นักวิชาการเงินและบัญชี    คณะท างาน 
 15. นางนภสร  สุขใส      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ลูกจ้างประจ า)คณะท างาน  
 ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
  1. นางน้อย  ดียิ่ง    ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน   ติดภารกิจ 
  2. นายเอียง  สวิงรัมย์   ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน   ติดภารกิจ 
 เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายไพโรจน์  ยืนยง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ ประธาน
กรรมการกองทุนฯ ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ     1.1 แจ้งเงินรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2561   
     ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2560        จ านวน  101,241.29  บาท 
     เงินจัดสรรจาก สปสช. ประจ าปีงบประมาณ 2561  จ านวน  280,305.00 บาท 
     เงินสมทบจาก อบต. (40%)         จ านวน  112,122.00 บาท 
     เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร      จ านวน   1,339.48 บาท 
       รวมเงินรายรับทั้งสิ้น 495,007.77 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) 
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    1.2. รายงานสรุปผลการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  
    ประจ าปีงบประมาณ 2560  
    คณะท างานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ ได้ 
    จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งได้ 
    ตรวจสอบและจัดท าบันทึกตามเอกสารที่ทางผู้รับงบประมาณได้จัดท ารายงาน ผลการ 
    ด าเนินงาน ซึ่งปรากฏว่ามีบางหน่วยงานส่งรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณไม่ครบ  
    จึงขอให้คณะกรรมการกองทุนได้ตรวจสอบและเพ่ือใช้เป็นการพิจารณางบประมาณในครั้งนี้  
 ที่ประชุม    - รับทราบ และแจ้งให้หน่วยที่ยังส่งเอกสารไม่ครบส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ให้ครบ 
    ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเก็บไว้รองรับการตรวจสอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 ประธานฯ   3.1  การพิจารณาอนุมัติแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ  ข้อกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ 
    หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
    พ.ศ. 2557  ข้อ 11 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     (1) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
    กองทุน กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุน เป็นผู้เสนอและด าเนินการแผนงาน หรือ 
    โครงการ หรือกิจกรรม ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิ์ชี้แจงต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติ 
   แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมนั้น  ผมขอให้เลขานุการฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบ 
   วาระการประชุมต่อไป 
นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา   เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 มีหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรภาคประชาชน เสนอโครงการ 
กรรมการ/เลขานุการฯ  ขอรับการเสนองบประมาณ เป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจาก สปสช. 
   และเงินสมทบขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ ปีงบประมาณ 2561  รวมกับยอด 
   ยกมาจากปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 495,007.77 บาท จึงจ าเป็นต้องมีการปรับลด 
   งบประมาณ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างทั่วถึงและประชาชนในชุมชนได้รับ 
   ประโยชน์สูงสุด จงึขอให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ห้วยส าราญ ได้พิจารณาในแต่ละประเภท  
    ประเภทท่ี 1  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ 
    เสนอขอรับการสนับสนุน  จ านวนงบประมาณ 226,700 บาท  
    1. โครงการแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน งบประมาณ 33,300 บาท 
   2. กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชน  งบประมาณ 47,900 บาท  
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   3. โครงการ ลดพุง ปรับสมดุลเพื่อสุขภาพ  งบประมาณ 33,300 บาท  
    4. โครงการอบรมแกนน าต้นแบบศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น To Be Number one  
   งบประมาณ 24,200 บาท ปรับลดงบประมาณเหลือ 15,100 บาท 
    5.โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ า  งบประมาณ 43,100 บาท  
   6. โครงการมหัศจรรย์  1,000 วันแรกแห่งชีวิต งบประมาณ 34,900 บาท  
ที่ประชุม    มีมติ รับหลักการ ประเภทท่ี 1  และให้ด าเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์  
   กลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกัน ค่าใช้งบประมาณให้ชัดเจนและน าเข้าในที่ประชุมในครั้งต่อไป 
   เพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการประชุมครั้งต่อไป  
   1. โครงการแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน  
    ปรับลดงบประมาณเหลือ  10,700 บาท  
    2. กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชน  
    ปรับลดงบประมาณเหลือ 15,100 บาท 
   3. โครงการ ลดพุง ปรับสมดุลเพื่อสุขภาพ   ปรับลดงบประมาณเหลือ 16,900 บาท 
    4. โครงการอบรมแกนน าต้นแบบศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น To Be Number one  
  ปรับลดงบประมาณเหลือ 15,100 บาท 
    5.โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ า  ปรับลดงบประมาณเหลือ 24,100 บาท   
    6. โครงการมหัศจรรย์  1,000 วันแรกแห่งชีวิต ปรับลดงบประมาณเหลือ 25,800 บาท  
    รวม  6  โครงการ  งบประมาณ 107,700 บาท 
   ประเภทท่ี 2 เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่  
    1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ฉีดพ่นหมอกควัน) 
     โดยชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน  งบประมาณ 27,500 บาท 
    2.โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดแก่ประชาชนที่มีความเสี่ยง  
    งบประมาณ 30,000 บาท  
   3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล  
    งบประมาณ 18,300 บาท โดยสภาเด็กและเยาวชนต าบลห้วยส าราญ  
    4. กิจกรรมสนับสนุนการออกก าลังกายแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนทั้งในโรงเรียนและชุมชน  
    โดย โรงเรียนบ้านห้วยส าราญ งบประมาณ 25,000 บาท  
   5. กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยฟุตบอล โดยโรงเรียนบ้านห้วยส าราญ  
    งบประมาณ 25,000 บาท  
   6. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน โดยโรงเรียนบ้านน้ าอ้อม  
     งบประมาณ 10,000 บาท  
    7. โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร โดยโรงเรียนบ้านกุดโคลน   
    งบประมาณ 10,000 บาท  
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    8. โครงการ วัยเรียน วัยใส หา่งไกลยาเสพติด โดยโรงเรียนบ้านตะครอง งบประมาณ  
   10,000 บาท  
    9. กิจกรรมฟันสวยด้วยมือเรา โดยโรงเรียนบ้านประดู่ งบประมาณ 10,000 บาท 
    10. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยโรงเรียนบ้านตาเป้า  
    งบประมาณ 10,000 บาท  
   รวม 10 โครงการ รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 175,800 บาท 
ที่ประชุม   -มีมติอนุมัติแผนงาน จ านวน  3  โครงการ  
   1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ฉีดพ่นหมอกควัน) 
     โดยชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน  งบประมาณ 27,500 บาท 
   2.กิจกรรมฟันสวยด้วยมือเรา โดยโรงเรียนบ้านประดู่ งบประมาณ 10,000 บาท 
    3.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยโรงเรียนบ้านตาเป้า  
    งบประมาณ 10,000 บาท  
   รวมงบประมาณที่อนุมัติ  47,500 บาท  
   -มีมติ รับหลักการ ปรับลดงบประมาณ จ านวน  2 โครงการ 
    1.โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดแก่ประชาชนที่มีความเสี่ยง  
    ปรับลดงบประมาณเหลือ 16,200 บาท 
   2. กิจกรรมที่ทางโรงเรียนบ้านห้วยส าราญ เสนองบประมาณ เห็นควรเปลี่ยนกิจกรรม/ 
   โครงการ เนื่องจากซ้ ากับสภาเด็กและเยาวชนต าบลห้วยส าราญ  และปรับลดงบประมาณรวม  
   2 โครงการเหลือ 1 โครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท  
   รวมงบประมาณที่ปรับลด จ านวน  2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 36,200 บาท  
   -มีมติ รับหลักการ เพิ่มงบประมาณ จ านวน 4  โครงการ 
   1. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน โดยโรงเรียนบ้านน้ าอ้อม  
     งบประมาณ 12,000 บาท 
    2. โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร โดยโรงเรียนบ้านกุดโคลน  
    งบประมาณ 12,000 บาท 
    3. โครงการ วัยเรียน วัยใส หา่งไกลยาเสพติด โดยโรงเรียนบ้านตะครอง  
    งบประมาณ 14,000 บาท  
   4. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล  
    งบประมาณ 18,300 บาท เพ่ิมงบประมาณ 300 บาท รวมเป็นเงิน 18,600 บาท 
    โดยสภาเด็กและเยาวชนต าบลห้วยส าราญ 
   รวมงบประมาณที่เพิ่ม จ านวน  4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 56,600 บาท 
   รวมงบประมาณประเภทท่ี 2  จ านวน  140,300 บาท   
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    โครงการหรือกิจกรรมใดที่มีการปรับลดงบประมาณหรือแก้ไขโครงการ ให้หน่วยงานผู้ขอรับ 
    การสนับสนุนงบประมาณด าเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
   ให้สอดคล้องกันค่าใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจนแล้วน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
   ในการประชุมครั้งต่อไป  
    ประเภทท่ี 3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ,ผู้สูงอายุ ,คนพิการ ) (ต้องไม่น้อยกว่า 15 % = 58,864.05 บาท) 
    1. โครงการอบรมให้ความแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการและการเจริญเติบโตเหมาะสมตาม 
    วัยในเด็กแรกเกิด  - 6 ขวบ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านตาเป้า  
    งบประมาณ 7,000 บาท  
    2. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
    ห้วยส าราญ บ้านน้ าอ้อม) งบประมาณ 9,050 บาท   
    3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและดูแลสุขภาพเด็กด้วยอาหารหลัก 5 หมู่  
    (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยส าราญ บ้านน้ าอ้อม) งบประมาณ 10,050 บาท  
    4. กิจกรรม หนูไม่จมแน่....ถ้าช่วยดูแลและป้องกัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยส าราญ  
    บ้านน้ าอ้อม)  งบประมาณ 11,400 บาท    
   5. โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตพ้ืนฐาน (CPR)  
    และการใช้ถังดับเพลิงส าหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยส าราญ  
    บ้านน้ าอ้อม) งบประมาณ 11,400 บาท  
    6. โครงการส่งเสริมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา 
    เด็กเล็ก อบต.ห้วยส าราญ บ้านครองสุข งบประมาณ 23,750 บาท  
    7. โครงการส่งเสริมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    วัดบ้านกุดโคลน งบประมาณ 17,870 บาท  
   8. โครงการส่งเสริมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา 
    เด็กเล็กวัดห้วยส าราญ งบประมาณ 29,350 บาท  
    9. โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนอิน งบประมาณ  
    17,760 บาท  
    10. โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ โดยชมรมผู้สูงอายุต าบลห้วยส าราญ 
     งบประมาณ  18,600 บาท  
    11. กิจกรรมฝึกอบรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยญาติหรือผู้ดูแลคนพิการ  
    โดยชมรมคนพิการบ้านหนองรักษ์  งบประมาณ 10,400 บาท 
    12. กิจกรรมดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายแก่ผู้สูงอายุ  โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านประดู่ 
    งบประมาณ 10,400 บาท 
    13. โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านประดู่  
   งบประมาณ 18,600 บาท 
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   14. โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลห้วยส าราญ โดยชมรมผู้สูงอายุต าบล 
     ห้วยส าราญ งบประมาณ 54,300 บาท  
    รวม 14 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น  249,930 บาท  
ที่ประชุม   -มีมติอนุมัติงบประมาณ จ านวน 1 โครงการ  
    โครงการอบรมให้ความแก่ผู้ปกครองเก่ียวกับพัฒนาการและการเจริญเติบโตเหมาะสมตาม 
    วัยในเด็กแรกเกิด  - 6 ขวบ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านตาเป้า  
    งบประมาณ 7,000 บาท 
    รวมเป็นเงิน  7,000 บาท   
   มีมติรับหลักการ และใหป้รับลดงบประมาณ จ านวน  5  โครงการ  
   1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและดูแลสุขภาพเด็กด้วยอาหารหลัก 5 หมู่  
    (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยส าราญ บ้านน้ าอ้อม) งบประมาณ 10,000 บาท  
    2. โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตพ้ืนฐาน (CPR)  
    และการใช้ถังดับเพลิงส าหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยส าราญ  
    บ้านน้ าอ้อม) งบประมาณ 9,600 บาท  
    3. โครงการส่งเสริมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา 
    เด็กเล็ก อบต.ห้วยส าราญ บ้านครองสุข งบประมาณ 16,370 บาท  
    4. โครงการส่งเสริมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    วัดบ้านกุดโคลน งบประมาณ 14,570 บาท  
   5. โครงการส่งเสริมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา 
    เด็กเล็กวัดห้วยส าราญ งบประมาณ 17,930 บาท 
    รวมเป็นเงิน  68,470  บาท  
   มีมติรับหลักการและให้เพิ่มงบประมาณ จ านวน 1 โครงการ 
     โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย ใสใ่จสุขภาพ โดยชมรมผู้สูงอายุต าบลห้วยส าราญ 
     งบประมาณ  18,600 บาท เพ่ิม 7,120  บาท  
    รวมเป็นเงิน 25,720 บาท 
   มีมติให้เปลี่ยนแปลงผู้รับเสนอกิจกรรมจากชมรมคนพิการบ้านหนองรักษ์ ให้ 
   กองสวัสดิการสังคม เป็นผู้เสนอกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม  
    1. กิจกรรมฝึกอบรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยญาติหรือผู้ดูแลคนพิการ  
    โดยส่วนสวสัดิการสังคม  งบประมาณ 10,400 บาท 
   2.กิจกรรมดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายแก่ผู้สูงอายุ  โดยกองสวัสดิการสังคม   
    งบประมาณ 10,400 บาท 
    รวมเป็นเงิน  20,800 บาท 
    รวมงบประมาณทั้งสิ้น  121,990 บาท  
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   มีมติไม่อนุมัติงบประมาณ จ านวน  5  โครงการ และเนื่องจากหน่วยบริการสาธารณสุข  
   โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้รับการพิจารณางบประมาณให้ด าเนินการแล้ว 
    1.กิจกรรม หนูไม่จมแน่....ถ้าช่วยดูแลและป้องกัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
   ห้วยส าราญ บ้านน้ าอ้อม)  งบประมาณ 11,400 บาทเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  
   2. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.   
   ห้วยส าราญ บ้านน้ าอ้อม) งบประมาณ 9,050 บาท   
   3.โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลห้วยส าราญ โดยชมรมผู้สูงอายุต าบล 
     ห้วยส าราญ งบประมาณ 54,300 บาทเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  
   4.โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย ใสใ่จสุขภาพ โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านประดู่  
    งบประมาณ 18,600 บาท กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายซ้ ากับชมรมผู้สูงอายุต าบล 
   ห้วยส าราญ  
    5.โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนอิน งบประมาณ  
    17,760 บาท กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายซ้ ากับชมรมผู้สูงอายุต าบลห้วยส าราญ 
    รวมงบประมาณที่ไม่อนุมัติ จ านวน  111,110 บาท 
    และส าหรับโครงการหรือกจิกรรมใดที่มีการปรับลดงบประมาณหรือแก้ไขโครงการ  
   ให้หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการ  
   วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ให้สอดคล้องกันค่าใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจนแล้ว 
    น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งต่อไป 
   ประเภทท่ี 4  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนาการกองทุนหลักประกัน 
    สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ (ไม่เกินร้อยละ 15 % )(280,305 + 112,122 = 392,427 
    สามารถใช้งบประมาณได้ไม่เกิน 58,864.05 บาท) กรณีไม่รวมงบประมาณ  LTC 
    1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุน /ที่ปรึกษากองทุน/คณะอนุกรรมการกองทุน/ 
    คณะท างาน งบประมาณ 50,960 บาท  งบประมาณที่อนุมัติ 50,960 บาท 
     2. ค่ารับรอง (กรณีมีการตรวจการประเมิน ) งบประมาณ 3,500 บาท อนุมัติ 3,500บาท 
     3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ งบประมาณ 4,000 บาท อนุมัติ 4,000 บาท 
    รวม 3 รายการ เป็นเงิน 58,700 บาท  
 ที่ประชุม  มีมติอนุมัติงบประมาณ จ านวน 3 กิจกรรมการ 
    1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุน /ที่ปรึกษากองทุน/คณะอนุกรรมการกองทุน/ 
    คณะท างาน งบประมาณ 50,960 บาท   
     2. ค่ารับรอง (กรณีมีการตรวจการประเมิน ) งบประมาณ 3,500 บาท    
    3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ งบประมาณ 4,000 บาท  
    รวมงบประมาณที่อนุมัติ  58,460 บาท  
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     กรณีมีเงินงบประมาณ LTC โอนเงินจัดสรร (280,305+112,122+140,000 
    = 532,427 สามารถใช้งบประมาณได้ 79,864.05 บาท 
     หากเงินงบประมาณ  LTC โอนเงินจัดสรร จะด าเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ   
   คณะกรรมการกองทุน /ที่ปรึกษา/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานกองทุน  
    ตั้งไว้ 15,000 บาท  
    ประเภทท่ี 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
    1. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กรณีเกิดการระบาด) ตั้งไว้จ านวน 15  
    รายๆละ 2,800 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท  
    2. กรณีเกิดการระบาดหรือภัยพิบัติอ่ืน  งบประมาณ 10,000 บาท  
    รวม 2 รายการ เป็นเงิน 52,000 บาท  
ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ จ านวน 2 กิจกรรม  
    1. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กรณีเกิดการระบาด) ตั้งไว้จ านวน 15  
    รายๆละ 2,800 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท  
    2. กรณีเกิดการระบาดหรือภัยพิบัติอ่ืน  งบประมาณ 10,000 บาท  
    รวมงบประมาณที่อนุมัติ 52,000 บาท  
    สรุปประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561  
    งบประมาณท่ีสามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 495,007.77 บาท 
   ประมาณการรายจ่ายหลังจากปรับลดและเพ่ิมงบประมาณแล้ว ดังนี้ 
    ประเภทที่ 1     งบประมาณ 107,700  บาท  คิดเป็นร้อยละ 21.75  
    ประเภทที่ 2  งบประมาณ 140,300 บาท  คิดเป็นร้อยละ 28.34 
   ประเภทที่ 3  งบประมาณ 121,990 บาท  คิดเปน็ร้อยละ 24.64 (ไม่น้อยกว่า 15%) 
    ประเภทที่ 4  งบประมาณ  58,460 บาท   คิดเป็นร้อยละ 14.89 (ไม่เกิน 15 %) 
    ประเภทที่ 5  งบประมาณ  52,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 10.50  
    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 480,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.05 
    งบประมาณคงเหลือ 14,557.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.94 
     3.2. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
    มีหน้าที่  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เบิกจ่าย 
    เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   ประธานฯ   ขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการในการติดตามฯ  
   จ านวน กี่คน ขอให้คณะกรรมการเสนอว่าจะก าหนดให้มีจ านวนกี่คน เชิญครับ 
นายนวล  บุญต่อ -ผมขอเสนอให้มีคณะอนุกรรรมการติดตามและประเมินผล จ านวน 5 คน  
ที่ประชุม   -มีมติให้มีคณะอนุกรรมการ จ านวน 5 คน  เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้มีคณะกรรมการ 
    กองทุนฯบางท่านติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงให้มีการเสนอชื่อเพ่ือเป็น 
    คณะอนุกรรมการติดตามในการประชุมครั้งต่อไป 
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   3.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะท างาน เพิ่ม จ านวน 2 ราย 
 ประธานฯ   - เนื่องจากมีพนักงานส่วนต าบล ราย นายจักรเพชร  บุราสิทธิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง 
    สวัสดิการสังคม ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ ซึ่งในส่วนของงานสวัสดิการสังคม 
    มีหน้าที่ในการ ดูแล ผู้สูงอายุ /คนพิการ อยู่แล้ว  และราย นางสุวิมล  ทองวิเศษ   
   ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ซึ่งจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่แล้ว  
   จึงมติที่ประชุมในการพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ิม จ านวน 2 ราย ดังกล่าว  
ที่ประชุม   -มีมติให้แต่งตั้งคณะท างาน จ านวน 2 ราย คือ  
    1. นายจักรเพชร  บุราสิทธิ์    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
    2. นางสุวิมล  ทองวิเศษ       ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ  มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานฯ  ผมขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุน / คณะท างานกองทุน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
  เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 มีหลายหน่วยงานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
  จ าเป็นต้องมีการปรับลดงบประมาณ และเพ่ือให้พ่อแม่พ่ีน้องชาวต าบลห้วยส าราญ  
  ได้รับการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม 
  สตรีมีครรภ์  กลุ่มเด็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป หากไม่มีท่านใดเสนออีก  
  ผมขอปิดการประชุมครับ 
  ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 

     ลงชื่อ   ดรุณี  เข็มบุปผา   ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา) 
      กรรมการ/เลขานุการกองทุนฯ 
       
      ลงชื่อ   ไพโรจน์  ยืนยง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายไพโรจน์  ยืนยง) 
         ประธานกรรมการกองทุนฯ 
     
     
    
    
   



    
     
 
     
 
    
      
   
    
 
   
 
 

  
 
 

 


