
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่องดาว 
ครั้งที่  1/2564 

วันที่  20  ตุลาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลส่องดาว  อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร 

----------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายยุทธศาสตร์  ราชคำ   ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่    ประธานกรรมการ 
 นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว   
2. นายจตุรงค์  ไชยรบ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
3. นางละมัย  หลักทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
4. นายวิชิต  ไชยประเทศ   สมาชิกสภาเทศบาล     กรรมการ 
 ที่สภาเทศบาลตำบลส่องดาวมอบหมาย 
5. นางแสงจันทร์  ศรแผลง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   กรรมการ 
 ผู้แทนหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ 
6. นายพัฒนาวุฒิ  เรืองสวัสดิ์   ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองแวง   กรรมการ 
 หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ 
7. นายมน  จำปาจันทร์   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  กรรมการ 
8. นายประเสริฐ  มีเหมือน   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  กรรมการ 
9. นายชาญชัย  แก้วใส   ผู้แทนหมู่บ้าน     กรรมการ 
10. นายพวง  พรหมเสนา   ผู้แทนหมู่บ้าน     กรรมการ 
11. นายวันเพ็ญ  เหง้าโอสา   ผู้แทนหมู่บ้าน     กรรมการ 
12. นายคณิต  พวงเพชร   ผู้แทนหมู่บ้าน     กรรมการ 
13. นายไชยยงค์  พรหมเสนา   ผู้แทนหมู่บ้าน     กรรมการ 
14. นายราวินท์  อินทร์หา   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาว         ที่ปรึกษา(ติดราชการ) 
2. สาธารณสุขอำเภอส่องดาว         ที่ปรึกษา(ตำแหน่งว่าง) 
3. นางยวนจิตร  โพธิราชา   ท้องถิ่นอำเภอส่องดาว     ที่ปรึกษา(ติดราชการ) 
4. นายสมัย  สายเมือง สมาชิกสภาเทศบาล     กรรมการ(ไม่มา) 
 ที่สภาเทศบาลตำบลส่องดาวมอบหมาย 
5. นางอวยพร  ไผ่โสภา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง  (ติดราชการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางจารุวรรณ  เมืองสอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  อนุกรรมการ 
2. นางเดือนเพ็ญ  ดัดผ่อง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   อนุกรรมการ 
3. นายมหาราช  จารึกธรรม  พนักงานจ้าง                                     อนุกรรมการ 
4. นางคะนึงรักษ์  สุริยมาตร จ้างเหมาบริการ    อนุกรรมการ 
 
 
 
           เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา     09.40     น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  ติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  รายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ (เอกสารหมายเลข 1) 
3.1 รายงานสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

ยอดคงเหลือยกมา           =     356,529.12   บาท 
   รายรับ - รับดอกเบี้ยธนาคาร  =           811.91   บาท 

- รับคืนจากโครงการ  =        8,300.00   บาท   
รวมรายรับ   =        9,111.91   บาท   

  รายจ่าย - ประเภทที่ 1   =     127,540.00   บาท 
- ประเภทที่ 2   =     112,840.00   บาท 
- ประเภทที่ 3   =       15,300.00   บาท 
- ประเภทที่ 4   =       16,375.00   บาท 
รวมรายจ่าย   =     272,055.00   บาท   

ยอดคงเหลือยกไป      =      93,586.03   บาท  
3.2 รายงานสถานะการเงินกองทุนสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง(LTC) ณ วันที่ 16 ตุลาคม 

2563 
ยอดคงเหลือยกมาจากปีงบประมาณ 2562 =     8,544.21   บาท 
   รายรับ    - ดอกเบี้ยธนาคาร  =        156.80   บาท 
      - เงินค่าบริการทางการแพทย์ =    65,000.00   บาท 
  รายจ่าย     =           0        บาท 
ยอดคงเหลือยกไปปีงบประมาณ 2564 =   73,701.01   บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องติดตามและสรุปผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2563 
4.1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2563 ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน

(เอกสารหมายเลข 2) 
ข้อกฎหมาย 
(1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 ข้อ 16 คณะกรรมการกองทุนมีอำนานหน้าที่
ดังต่อไปนี้... (2) พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ตามข้อ 10... 
(2) เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 หมวด 
2 การกำกับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ข้อ 4 กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ 
หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น  
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    4.1 เมื่อได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ทั้งนี้ 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ 

     4.2 เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ 
    4.3 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน

ตามโครงการ หรือกิจรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้คณะกรรมการ
กองทุนทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

    4.4 กรณีที่มีเงินเหลือจากการดำเนินงาน ให้นำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เว้นแต่เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หากดำเนินการตามโครงการและแผนการดูแลรายบุคคลแล้ว ให้ถือเป็น
ทรัพย์สินของหน่วยงาน 
(3) หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช.3.65/413 ลงวันที่ 28 ธนัวาคม 
2561 เรื่อง ตอบข้อหารือกรณีหน่วยบริการที่ได้รับการสนับสนุนขอเบิกจ่ายเงินข้าม
ปีงบประมาณ 2561 
1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลส่องดาวแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 
2563  เป็นเงิน 42,840.- บาท(สี่หมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมีโรงเรียนเทศบาล
ส่องดาว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งกองทุนฯ ได้โอนเงินงบประมาณในการดำเนินงานตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงทำให้
เปิดเรียนของภาคเรียนที่ 1/2563 ช้ากว่ากำหนด  จึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานออกไป
ถึงสิน้เดือนธันวาคม 2563   
2) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซงแบบครบวงจร  
ปีงบประมาณ 2563  เป็นเงิน  15,300.- บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  โดยมี ศพด.   
บ้านหนองแซง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซึ่งกองทุนฯ ได้โอนเงินงบประมาณในการดำเนินงาน
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึง
ทำให้เปิดเรียนของภาคเรียนที่ 1/2563 ช้ากว่ากำหนด  จึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน
ออกไปถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563   

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

4.2 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2563 และดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ทต.ส่องดาว จำนวนเงิน 100,000.- บาท 

  2) โครงการ 90 วัน 90 กล่อง 90 ฟอง  ส่งเสริมโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการคลอด
บุตรน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม รพ.ส่องดาว จำนวนเงิน 27,540.- บาท 

3) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านส่องดาว จำนวนเงิน 10,000.- บาท 
4) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านธวัชชัย จำนวนเงิน 10,000.- บาท 
5) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านโคกกลาง จำนวนเงิน 10,000.- บาท 
6) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านโนนสะอาด จำนวนเงิน 10,000.- บาท 
7) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านหนองแดง จำนวนเงิน 10,000.- บาท 
8) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านหนองแซง จำนวนเงิน 10,000.- บาท 
9) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านโพนสวาง จำนวนเงิน 10,000.- บาท 
10) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวนเงิน 4,200.- บาท 
11) ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 3,000.- บาท 
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 12) ค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ จำนวนเงิน 600.- บาท 
 13) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวนเงิน 5,700.- บาท 
 14) ค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ จำนวนเงิน 775.- บาท 

 15) ค่าตอบแทนการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จำนวนเงิน 2,100.- บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 รับรองรายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่องดาว ประจำปี
งบประมาณ 2563 และรายงานการเงินไตรมาสที่ 4/2563(เอกสารหมายเลข 3) 
 - ข้อกฎหมาย  

(1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 ข้อ 16 คณะกรรมการกองทุนมีอำ
นานหน้าที่ดังต่อไปนี้ (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน 
การจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

(2) เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 หมวด 
1 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ข้อ 3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับ
เงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศหรือระบบอ่ืน และจัดส่งรา
ยงบานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเง ิน การจ่ายเง ิน และเง ินคงเหลือของกองทุน
หลักประกันสุขภาพที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบ
ที่สำนักงานเขตกำหนด 

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่องดาว ประจำปี
งบประมาณ 2563 และ ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 

 

5.2 ร่างแผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่อง
ดาว ปีงบประมาณ 2564(เอกสารหมายเลข 3) 

- ข้อกฎหมาย : ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ ่นหรือพื ้นที ่ พ .ศ. 2561 ลงวันที ่ 13 กันยายน 2561 ข้อ 16 
คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

- เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจัดทำแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ กองทุนหลั กประกันส ุขภาพเทศบาลตำบลส ่องดาว 
ปีงบประมาณ 2564  เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนงานพัฒนาสุขภาพกองทุนฯ 
ปีงบประมาณ 2564  โดยมีการประมาณการรายรับ 230,000. - บาท มีเง ินคงเหลือ 
93,000.- บาท มีเงินกองทุนฯ ที่จะนำไปใช้ได้ประมาณ 323,000.- บาท 
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- ร่างแผนงานในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 23 โครงการ เป็นเงิน 396,865.- บาท 

โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดังนี้ 
 ประเภทที่ 1 จำนวน  5  แผนงาน เป็นเงิน 183,025.- บาท 
 ประเภทที่ 2 จำนวน  11  แผนงาน เป็นเงิน 142,840.- บาท 
 ประเภทที่ 3 จำนวน  –  แผนงาน เป็นเงิน      0.-     บาท 
 ประเภทที่ 4 จำนวน  6  แผนงาน เป็นเงิน  46,000.- บาท 
 ประเภทที่ 5 จำนวน  1  แผนงาน เป็นเงิน  25,000.- บาท 

นายราวินท์  ขอเพิ่มงบประมาณโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ของเทศบาลตำบลส่องดาว ใน
แผนงานปีงบประมาณ 2564  เนื่องจากปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลส่องดาวได้จัดซื้อทรายอะเบท
ให้เป็นรายหมู่บ้าน แต่ไม่เพียงพอในกรณีหมู่บ้านที่มีหลังคาเรือนมาก ทำให้การป้องกันโรคไม่
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  จึงขอเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อทรายอะเบท เป็นรายชุมชน จาก
เดิมจัดซื้อทรายอะเบท จำนวน 15 ถัง ๆ ละ 1,800.- บาท เป็นเงิน 27,000.- บาท เป็นจัดซื้อ
ทรายอะเบท จำนวน 28 ถัง ๆ ละ 1,800.- บาท เป็นเงิน 50,400.- บาท  และจัดซื้อน้ำยาพ่น
หมอกควัน(เดลต้าเมทริน 2.5%W/V) ราคาขวดละ 1,200.- บาท เหลือเป็นขวดละ 1,000.- 
บาท  ดังนั้น จึงขอเพ่ิมเงินในโครงการนี้อีก 17,400.- บาท  รวมเป็นเงิน 117,400.- บาท 

นายชาญชัย  ขอเพ่ิมงบประมาณโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ของหมู่บ้าน จากเดิม 10,000.- 
บาท เป็น 20,000.- บาท เพื่อให้การดำเนินงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

นายพัฒนาวุฒ ิ ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  อยากให้ดูสถิติของการเกิดโรคในแต่ละปี    
ว่าลดลงหรือเพิ่มขึ้นหรือไม่  ถ้ามีสนับสนุนเงินงบประมาณในการดำเนินงานแล้ว ทำให้มีผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกลดลง หรือไม่มีเลย  น่าจะเป็นการดำเนินงานที่ชัดเจน มีผลงานเชิงประจักษ์  
อยากให้ใช้สถิติในการตัดสินใจว่าจะสนับสนุนงบประมาณให้หรือไม่ อย่างไร   

ประธาน  จะเห็นว่าปีนี้ร่างแผนงานโครงการของกองทุนฯ เกินดุล อยู่ประมาณ 90,000.- กว่าบาท แต่ไม่
เป็นไร ให้มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในแผน แล้วคณะกรรมการค่อยพิจารณาในการ
อนุมัติโครงการอีกครั้งหนึ่ง  โดยยึดหลักความจำเป็นมากน้อย เพ่ือให้สมดุลกับรายรับของกองทุน
ฯ  ในส่วนของโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเทศบาลตำบลส่องดาว ก็ให้เพ่ิม
ในแผนงานไว้ตามที่เสนอ  แต่ในส่วนโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของหมู่บ้านให้
คงงบประมาณเท่าเดิมก่อน  ดังนั้น สรุปโครงการในร่างแผนงานฯ ปีงบประมาณ 2564  มี
จำนวน 23 โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 414,265.- บาท(สี่แสนหนึ่งหม่ืนพันสี่พันสองร้อย
หกสิบห้าบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม  รับรองและอนุมัติแผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายราวินท ์  ขอแจ้งโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  มีการเปิดรับ

สมัครและคัดเลือกไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 โดยให้ อปท.คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ จำนวน 
2 คน ซึ่งเทศบาลตำบลส่องดาวได้คัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(อสบ.) ได้แก่ 1.นางพิกุล นิล
โพธิ์ และ 2.น.ส.ดวงสมร บุรานนท์ โดยจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 
ชั่วโมง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 
2563 เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน โดยทั้งสองคน
ที่อบรมจบมาจะต้องมาทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  มีค่าตอบแทน
ให้รายละ 5,000.- บาทต่อเดือน  ซึ่งกรมการปกครองท้องถิ่น ได้อุดหนุนเงินในการดำเนินการ
ดังกล่าว 
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นางจารุวรรณ ขอแจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเขตพื้นที่เทศบาลตำบลส่อง

ดาว  มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 5 ราย แบ่งเป็น บ้านส่องดาว หมู่ที่ 1 จำนวน 1 ราย, บ้านโนนสะอาด หมู่
ที่ 9 จำนวน 1 ราย, บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ราย และบ้านหนองแซง หมู่ที่ 11 จำนวน 
2 ราย แต่ไม่อยู่ในการระบาดในช่วง 14 วัน  เทศบาลตำบลส่องดาวได้ดำเนินการควบคุมโรคตาม
เกณฑ์ครบทั้ง 5 ราย  และจากการควบคุมโรคไข้เลือดออกท้ัง 5 รายพบว่า สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน
และบริเวณจะ  รกรุงรัง มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอยู่ทั้ง 5 หลังคาเรือน  จึงขอฝากให้ผู้นำแต่ละ
หมู่บ้านร่วมกับ อสม.ในการป้องกันและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วย  และมีอีก 4 หมู่บ้านที่
ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกคือ บ้านธวัชชัย หมู่ที่ 2, บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแดง หมู่
ที่ 10 

 
เลิกประชุมเวลา    11.15     น.  
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