
รายงานการประชุม 
คณะท างานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

ครั้งที่  1  /2561 
วันที่  8 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 

ณ  ห้องประชุมฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
--------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
   1. นางสาวพรทิพย์  ประเสริฐสุด     ประธานคณะท างาน 
  2. นางนันทิชา  แกล้วกล้า    คณะท างาน 
  3. นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น    คณะท างาน 
  4. นางนภสร  สุขใส     คณะท างาน  
 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสาวพรทิพย์  ประเสริฐสุด  ประธานคณะท างาน ท าหน้าที่ประธานใน
ที่การประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานฯ      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา แจ้งแนวทางการ 
     ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2561 โดยแจ้งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ได้เตรียมความพร้อม 
     ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ  
     ทันเวลา โดยให้ด าเนินการดังนี้  
     1. แจ้งจ านวนประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ซึ่งได้แจ้งไปแล้ว 
     2. เร่งรัดการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือใช้จ่ายเงินกองทุนฯให้มีประสิทธิภาพ 
     และมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเงิน 
     ในกองทุนฯ 
     3. บันทึกแผนงาน/โครงการ ที่จัดท าแล้วตามข้อ 2 
     4. เร่งรัดสรุปผลการด าเนินงานด้านการเงินบัญชี และกิจกรรม  , 
     ประจ าปี 2560  (ด าเนินการแล้ว)    
     5. เตรียมการเพื่อด าเนินการคัดเลือกกรรมการกองทุนฯ ชุดใหม่ให้แล้วเสร็จ  
      และส่งรายชื่อกรรมการให้ สปสช.เขต 9 เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้ง ภายในเดือน 
     มิถุนายน 2561   
ทีป่ระชุม      - รับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 ประธานฯ    เรื่องการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน /องค์กร/กลุ่มคน ที่ได้รับ 
     งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน 
     ต าบลห้วยส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
      ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด 
     หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและ 
    บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
     พ.ศ. 2557  ข้อ 5  กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ได้รับเงินจากกองทุน 
     หลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่ก าหนด 
     ไว้ใน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
     กองทุน แต่ส าหรับรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราและ 
     เงือนไขการด าเนินการ ดังนี้  5.4 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท ารายงาน 
    ผลการด าเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตามแผนงาน โครงการ หรือ 
     กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้ 
     คณะกรรมการกองทุนทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บไว้เพ่ือ 
     การตรวจสอบ  จึงได้มีการประชุมคณะท างานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ ในวันนี้ เพ่ือตรวจสอบเอกสาร  
     หลักฐาน ตามท่ีผู้หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ได้รับการสนับสนุน 
     งบประมาณ และได้รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการกองทุนฯ  
     ทราบ  ขอให้คณะท างานกองทุนได้ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ในแต่ละ 
      โครงการ/กิจกรรมที่ทางหน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้ 
      รายงาน เพ่ือสรุปผลการติดตามผลการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการ 
     กองทุนได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณใน 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป  

นางนันทิชา  แกล้วกล้า   อยากให้มีคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับ 
 คณะท างาน   การสนับสนุนงบประมาณ อีกชุดหนึ่ง โดยมีหน้าที่ในการติดตามและ 
     ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในด าเนินงานของหน่วยงาน  
ประธานฯ    ก็จะน าเรียนให้คณะกรรมการกองทุนทราบในการประชุม คณะกรรมการ 
      กองทุนครั้งต่อไป เพ่ือจะได้เสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมในการแต่งตั้ง 
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     เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
     ขอให้คณะท างานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ของแต่ละหน่วยงานให้ 
     ละเอียด ครบถ้วน หากเอกสารหลักฐานไม่ครบ ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน  
ที่ประชุม    - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ      มีใครจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่  
นางนภสร  สุขใส    ขอแจ้งให้คณะท างานทราบ กรณีคณะกรรมการกองทุน พ้นจากต าแหน่ง  
คณะท างาน   จ านวน 2 ราย   คือ นายสว่าง ยุงรัมย์  และนางสาวชญานิน  แสนกล้า     
     โดยได้หารือไปยังส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9  
     นครราชสีมาแล้ว  ทางเขต ได้แจ้งแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการ 
     กองทนุ แทนต าแหน่งที่ว่าง คือ ให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังไม่มีได้เข้าเป็น 
     คณะกรรมการกองทุน คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้าน มาหมู่บ้านละ 1 คน แล้ว 
     ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละหมู่บ้านมาคัดเลือกกันเอง ให้ได้ครบเท่ากับ 
     จ านวนที่ขาด ถ้ามีต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่างลง ให้คณะกรรมการกองทุน  
     ได้คัดเลือกกนเองในคราวประชุม แล้วส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ 
     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 เพื่อออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป   
ที่ประชุม    -รับทราบ 
ประธานฯ      มีคณะท างาน จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
นางสาวศิริรัตน์  เสามั่น   เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเภท ในปีงบประมาณ  
     พ.ศ.2561  เราน่าจะมีการประมาณการรายรับ –รายจ่ายไว้ เพื่อให้เป็น 
     แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยประมาณการรายรับ ยอดจัดสรร  
     ประจ าปีงบประมาณ 2560   
ประธานฯ   ขอให้คณะท างานได้ร่วมกันประมาณการรายรับ – รายจ่าย เพื่อจะได้น า 
     เรียนให้คณะกรรมการกองทุนทราบและใช้เป็นแนวทางในการจัดสรร 
     งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป  
ที่ประชุม    ได้ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ดังนี้ 
      ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน 101,241.29 บาท 
     ยอดเงินจัดสรร จาก สปสช. ปี 60  จ านวน 279,720  บาท 
     ยอดเงินสมทบ จาก อบต. ปี 60   จ านวน 111,888  บาท  
      รวมประมาณการรายรับ           จ านวน  492,849.29 บาท 
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     ประมาณการรายจ่าย ในแต่ละประเภท  ไว้ จ านวน 492,000 บาท  
     ประเภทท่ี 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  
     หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่    
     ประมาณการไว้ จ านวน  88,000 บาท   
     ประเภทท่ี 2 สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน /หน่วยงานอื่นในพ้ืนที่  
      ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน  ,กลุ่ม อสม.  ,กลุ่มเยาวชน หน่วยงานอื่น เช่น  
     โรงเรียน  เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคให้แก่กลุ่มสมาชิกหรือ 
     ประชาชนในพื้นท่ี จ านวน 14 หมู่บ้าน/ชุมชน ประมาณไว้  170,000 บาท 
     1. สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 10,000 บาท จ านวน 14 หมู่บ้าน 
      เป็นเงิน 140,000 บาท    
     2. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 6 โรงเรียน ๆละ 5,000 บาท 
      เป็นเงิน 30,000 บาท  
      ประเภทท่ี 3  สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ   
     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับ (73,927.39 บาท) 
     ประมาณการไว้จ านวน  109,000 บาท 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยส าราญ    จ านวน 15,000 บาท 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยส าราญ บ้านครองสุข  จ านวน 12,000 บาท 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยส าราญ บ้านน้ าอ้อม   จ านวน 12,000 บาท 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุดโคลน              จ านวน 12,000 บาท 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านตาเป้า จ านวน 8,000 บาท 
     ผู้สูงอายุ  จ านวน 25,000 บาท 
     ผู้พิการ  จ านวน  25,000 บาท  
     ประเภทท่ี 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ  
     ก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับ (73,927.39 บาท) ประมาณการ 
     ไว้ 73,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
     1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุน จ านวน 16 คน ๆละ 400 บาท  
     จ านวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 25,600 บาท  
     2. ค่าตอบแทนคณะท างานกองทุนฯ จ านวน 4 คน ๆละ 200 บาท  
     จ านวน 8 ครั้ง  เป็นเงิน  6,400 บาท 
     3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เป็นเงิน 2,000 บาท 
     4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา เป็นค่า ลงทะเบียน  
     เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ  ตั้งไว้ 10,000บาท 
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    5. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานกองทุนฯ ตั้งไว้ 4,000 บาท 
     6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกองทุน (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 
              จ านวน 25,000 บาท  
     รวม 6 รายการ เป็นเงิน 73,000 บาท 
     ประเภทท่ี 5  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ เพื่อสนับสนุนและ 
     ส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น  
     ประมาณการไว้ จ านวน 52,000 บาท 
     1. กรณีเกิดการระบาดโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ จ านวน 15 รายๆละ 2,800 บาท  
      เป็นเงิน 42,000 บาท  
     2. กรณีเกิดการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 10,000 บาท  
ประธานฯ    จากการประมาณการรายรับและรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งอาจมี 
     งบประมาณ เพิ่มข้ึนจากท่ีเราประมาณการไว้ก็ได้ แต่เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 
     ใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก็จะน าเรียนให้ทาง 
     คณะกรรมการกองทุนฯทราบในการประชุมครั้งต่อไป หากไม่มีคณะท างานเสนอ 
     เรื่องอ่ืนๆ ดิฉันขอปิดประชุมค่ะ 
     ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 
 

   (ลงชื่อ)     นภสร  สุขใส            ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นางนภสร  สุขใส) 
     คณะท างานกองทุนฯ 

 
     (ลงชื่อ)      พรทิพย์  ประเสริฐสุด      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางสาวพรทิพย์  ประเสริฐสุด) 
             หัวหน้าคณะท างานกองทุนฯ 
 

 

 

 



ภาพการประชุมคณะท างานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
ครั้งที่ 1/2561  

วันที่ 8  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  

 

 

 

 


