
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่องดาว 
ครั้งที่  2/2564 

วันที่  22 มกราคม 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลส่องดาว  อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางอวยพร  ไผ่โสภา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางจารุวรรณ  เมืองสอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  อนุกรรมการ 
2. นางเดือนเพ็ญ  ดัดผ่อง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   อนุกรรมการ 
3. นายมหาราช  จารึกธรรม  พนักงานจ้าง                                     อนุกรรมการ 
4. นางคะนึงรักษ์  สุริยมาตร จ้างเหมาบริการ    อนุกรรมการ 
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เริ่มประชุมเวลา     10.00     น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 
1.คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของ
เทศบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิดระบาดสมาคมสันนิบาติแห่ง
ประเทศไทยได้ทำหนังสือขอเลื่อนการเลื่อนตั้งออกไป แต่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ตอบ
มาแล้วยังยืนยันที่จะมีกำหนดการการเลือกตั้งเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  ติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 
มติที่ประชุม - รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  รายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ  
3.1 รายงานสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 

ยอดคงเหลือยกมา               =     356,529.12   บาท 
   รายรับ        =            0          บาท 
  รายจ่าย     =            0          บาท 
ยอดคงเหลือยกไป      =    356,529.12   บาท  

3.2 รายงานสถานะการเงินกองทุนสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง(LTC) ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2563 

ยอดคงเหลือยกมา    =       8,576.41   บาท 
   รายรับ        =             0        บาท 
  รายจ่าย     =             0        บาท 
ยอดคงเหลือยกไป    =       8,576.41   บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธาน  เรื่องเพ่ือพิจารณามี 2 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ 

 4.1 พิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) ปีงบประมาณ  
   2564 

 4.2 พิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563  
   จำนวน  25  โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  326,000.-  บาท รายละเอียดเชิญท่านเลขาฯกองทุน 
   ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดให้กับคณะกรรมการกองทุนฯได้รับทราบ เชิญครับ 
นายราวินท์ เรียนท่านประธานฯและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่องดาวทุกท่าน  
   ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา มี 2 เรื่อง ดังที่ท่านประธานได้นำเรียนไปแล้ว เข้าสู่เรื่อง 
   พิจารณาเรื่องที่ 1 ก่อนนะครับ 1. พิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ  
   (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) ปีงบประมาณ 2564 เสนอโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล 
   ส่องดาว สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือ 
   หน่วยงานสาธารณสุข โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ(ควบคุมป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID- 19)) จัดซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์แบบไม่ต้องสัมผัส จำนวน 4 เครื่องๆละ  
   3,500 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพ่ือคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงที่มา 
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 ติดต่อหรือใช้บริการ 1.อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว 2. ตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว 
3. โรงเรียนเทศบาลตำบลส่องดาว 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหนองแซง ขอนำเรียนในที่ประชุม
เท่านี้ก่อนครับ 

ประธาน  ขอบคุณท่านเลขาฯ มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอแนะหรือซักถามอะไรบ้างไหมครับ ไม่มีนะครับ 
    ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม หากคณะกรรมการท่านใดเห็นชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนา 
   สุขภาพ (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) ปีงบประมาณ 2564 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ(ควบคุมป้องกัน 
   การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)) โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ประธาน เชิญท่านเลขา ดำเนินการต่อเลยนะครับ 

นายราวินท์ ขอบคุณครับท่านประธาน ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องเพ่ือพิจารณาเรื่องที่ 2 ขออนุญาตท่านประธานว่าจะ
ขอมติที่ประชุมอนุมัติเป็นรายโครงการหรือว่าให้ผมนำเสนอครั้งเดียวทุกโครงการแล้วให้คณะกรรมการได้ซักถาม 
เสนอแนะ แล้วพิจารณาลงมติอนุมัติครั้งเดียว ครับท่านประธาน  
ประธาน  คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างครบั 
นายวิชิต  เรียนท่านประธานฯและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่องดาวทุกท่าน 
ผมเห็นว่าให้ทางท่านเลขาฯนำเรียนรายละเอียดทุกโครงการจนเสร็จสิ้น คณะกรรมการค่อยลงมติครั้งเดียวเลยครับ 
ประธาน  มีคณะกรรมการท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีก็ให้ทางท่านเลขาฯนำเรียนรายละเอียดทุก
โครงการจนเสร็จสิ้น คณะกรรมการค่อยลงมติครั้งเดียวนะครับ เชิญท่านเลขาครับ 
นายราวินท์  เรียนท่านประธานฯและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่องดาวทุกท่าน 
เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติเรื่องที่ 2 พิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2564 จำนวน  25  โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  326,000.-  บาท ดงันี้.- 

ประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุข  จำนวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 153,900.- บาท 
 1) โครงการ 90 วัน 90 กลอ่ง 90 ฟอง  ส่งเสริมโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการ
คลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปีงบประมาณ 2560 รพ.ส่องดาว จำนวนเงิน 24,300.- 
บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าไข่ 18 คน x 5บาท x 90 วัน เป็นเงิน 8,100.- บาท 
- ค่านม 18 คนx10 บาท x 90 วัน เป็นเงิน 16,200.- บาท 

 2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564  ทต.ส่องดาว  
จำนวนเงิน 115,600.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1. ทรายอะเบท  จำนวน 27 ถงั ๆ ละ 1,800.- บาท  เปน็เงนิจำนวน  48,600.- บาท 
2. น้ำยาพน่หมอกควัน(เดลต้าเมทริน 2.5%W/V) จำนวน 30 ขวด ๆ ละ 1,000.- บาท เปน็เงิน  30,000.- บาท 
3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการรณรงค์ป้องกัน จำนวน 2 คร้ัง  เป็นเงิน  25,000.- บาท แยกเป็น 

- น้ำมันดีเซล    เป็นเงนิ  18,000.- บาท 
- น้ำมันเบนซนิ  เป็นเงนิ   7,000.- บาท  

4. ค่าแรงคนงานพ่นหมอกควัน จำนวน 2 คร้ัง ๆ ละ 4 วนั ๆ ละ 5 คน ๆ ละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 12,000.- บาท 
3) โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ(ควบคุมป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)) 
- จัดซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์แบบไม่ต้องสัมผัส จำนวน 4 เครื่องๆละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน  
14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 
 



- 4 - 
ประเภทที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน จำนวน 11 โครงการ รวมเป็นเงิน 112,480.- บาท 

1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลส่องดาวแบบครบวงจร 
ปีงบประมาณ 2564  รร.เทศบาลส่องดาว  จำนวนเงิน 22,950.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ดังนี้ 

- ค่าไข่ 15 คน x 5.- บาท x 90 วัน เป็นเงิน 6,750.- บาท 
- ค่านม 28 คน x 12.- บาท x 90 วัน เป็นเงิน 16,200.- บาท 

2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564  บ้านส่องดาว  
จำนวนเงิน 10,000.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ๆ ละ 50.- 
บาท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 10,000.- บาท 

 3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564  บ้านธวัชชัย  
จำนวนเงิน 10,000.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ๆ ละ 50.- 
บาท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 10,000.- บาท 

 4) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564  บ้านโคกกลาง  
จำนวนเงิน 10,000.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ๆ ละ 50.- 
บาท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 10,000.- บาท 

 5) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564  บ้านโนนสะอาด  
จำนวนเงิน 10,000.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ๆ ละ 50.- 
บาท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 10,000.- บาท 

 6) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564  บ้านหนองแดง  
จำนวนเงิน 10,000.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ๆ ละ 50.- 
บาท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 10,000.- บาท 

 7) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564  บ้านหนองแซง  
จำนวนเงิน 10,000.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ๆ ละ 50.- 
บาท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 10,000.- บาท 

 8) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564  บ้านโพนสวาง  
จำนวนเงิน 10,000.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ๆ ละ 50.- 
บาท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 10,000.- บาท 
   9) โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกบ้านธวัชชัย ประจำปีงบประมาณ 2564 
  -ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน ๆ ละ 10.- บาท x 60 วัน  เป็นเงิน  6,000.- บาท 
  - ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงในการออกกำลังกาย  เป็นเงิน 500.- บาท 
 
 



- 5 - 
  10) โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกบ้านหนองแดง ประจำปีงบประมาณ 2564 
  -ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน ๆ ละ 10.- บาท x 60 วัน  เป็นเงิน  6,000.- บาท 

- ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงในการออกกำลังกาย  เป็นเงิน 500.- บาท 
 11) โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกบ้านโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 
  -ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน ๆ ละ 10.- บาท x 60 วัน  เป็นเงิน  6,000.- บาท 

- ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงในการออกกำลังกาย  เป็นเงิน 500.- บาท 
ประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์

ที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือ
การพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,650.- บาท 

1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง ปีงบประมาณ 
2564  ศพด.บ้านหนองแซง  จำนวนเงิน 7}650.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าไข่ 5 คน x 5.- บาท x 90 วัน เป็นเงิน 2,250.- บาท 
- ค่านม 5 คน x 12.- บาท x 90 วัน เป็นเงิน 5,400.- บาท 
 

ประเภทที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 46,000.- บาท 

1) โครงการค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลส่องดาว ปีงบประมาณ 2564  จำนวนเงิน 22,800.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

2) โครงการค่าตอบแทนประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลส่องดาว ปีงบประมาณ 2564  จำนวนเงิน 4,200.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

3) โครงการค่าตอบแทนประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว 
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ปีงบประมาณ 2564  จำนวนเงิน 9,000.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

4)  โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2564  จำนวนเงิน 
3,000.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

5) โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ปีงบประมาณ 2564  จำนวนเงิน  
4,000.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

6) โครงการค่าวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2564  จำนวนเงิน 3,000.- บาท 
ประเภทที่ 5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือ

ภัยพิบัติในพื้นที ่จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 6,000.- บาท 
1)โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่   ประจำปี
งบประมาณ 2564 เป็นเงิน 6,000.- บาท 

ทั้งหมด 5 ประเภทการอุดหนุน 25 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  326,000.-  บาท ครับท่านประธานครับ 

ประธาน  มีคณะกรรมการท่านใดที่จะมีข้อเสนอแนะอะไรหรือเปล่าครับ 
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นางแสงจันทร์ เรียนท่านประธานฯและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่องดาวทุกท่าน
โครงการที่ท่านเลขาฯนำเสนอมาเห็นดีด้วยทุกโครงการค่ะท่านประธาน แต่มีโครงการของโรงพยาบาลส่องดาวที่เสนอ
มา ได้แก่ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก/ชิกุน
คุนยาในชุมชนกับโครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชนเทศบาลตำบลส่องดาว ไม่เห็นนำเสนอและนำเข้าที่
ประชุมเพ่ือนุมัติโครงการเลยค่ะ เรียนถามท่านประธานค่ะ 

ประธาน  เชิญท่านเลขาฯนำเรียนในที่ประชุมครับ 

นายราวินท์ ขอบคุณครับท่านประธาน ขอตอบคำถามคุณแสงจันทร์ ดังนี้นะครับ โครงการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกโดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ้ืนบ้านไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก/ชิกุนคุนยาในชุมชน เนื่องจากเงินกองทุนเรา
มีอยู่อย่างจำกัดผมได้เกลี่ยงบประมาณแล้วคงเหลือให้โครงการนี้ 10,000 บาท ผมได้โทรประสานกับเจ้าของ
โครงการฝ่ายแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่องดาว ท่านบอกว่า งบที่จัดสรรให้คงไม่เพียงพอในการจัดทำโครงการ ท่าน
ก็เลยไม่ขอรับ ส่วนโครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชนเทศบาลตำบลส่องดาว จากโครงการที่เขียนมามีแต่
การอบรมไม่นำเสนอว่าเมื่ออบรมเสร็จจะให้ผู้อบรมดำเนินการอย่างไรถึงจะเกิดเป็นรูปธรรมที่มีผลต่อประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง ก็เลยไม่เข้ากับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของกองทุนฯก็เลยไม่นำเข้าในที่ประชุมครับ 

นางแสงจันทร์ เข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 ในส่วนโครงการที่หมู่บ้านขอรับการสนับสนุนเข้ามา ให้ผู้ใหญ่บ้านส่งรายชื่อผู้มีสิทธิรับ-จ่าย 
จำนวน 3 คน โดยมีสิทธิเบิกจ่าย 2 ใน 3 มายังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
คนละ 2 แผ่น เพ่ือจะได้ทำหนังสือแจ้งให้ไปเปิดบัญชีธนาคารของกองทุนฯ กับ ธกส. เพื่อรองรับเงินโครงการดังกล่าว 
ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องติดตามโครงการปีงบประมาณ 2562 
นางจารุวรรณ 4.1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2562 ยังมีโครงการที่ยังไม่ได้รายงานผลการ

ดำเนินโครงการส่งมายังกองทุนฯ ได้แก่ 
1) โครงการ 90 วัน 90 กลอ่ง 90 ฟอง  ส่งเสริมโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการคลอด

บุตรน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปีงบประมาณ 2562  เป็นเงิน  27,000.- บาท  รพ.ส่องดาว 
ผู้รับผิดชอบ 

ประธาน  ให้อนุกรรมการติดตามรายงานผลการดำเนินงานด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางจารุวรรณ 5.1 รับรองรายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่องดาว ประจำปีงบประมาณ 

2562 และรายงานการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (แฟ้มรับ-จ่ายเงินปีงบประมาณ 2562) 
ข้อกฎหมาย  
(1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 ข้อ 16 คณะกรรมการกองทุนมีอำนานหน้าที่
ดังต่อไปนี้ (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน
และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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(2) เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 หมวด 1 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ข้อ 3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน 
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศหรือระบบอื่น และจัดส่งรายงานผล
การดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต                   
ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่สำนักงานเขตกำหนด 

มติที่ประชุม รับรอง 
   5.2 ร่างระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่องดาว (เอกสารหมายเลข 2) 
    ข้อกฎหมาย : ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 ข้อ 16 คณะกรรมการกองทุนมี
อำนานหน้าที่ดังต่อไปนี้ (3) ออกระเบียบที่จำเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้อง
ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
 - เพ่ือให้การดำเนินงานกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจัดทำระเบียบของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่องดาว ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
   5.3 ร่างแผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่อง

ดาว ปีงบประมาณ 2563(เอกสารหมายเลข 3) 
ข้อกฎหมาย : ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 ข้อ 16 คณะกรรมการกองทุนมี
อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

- ปีงบประมาณ 2563 มีกิจกรรม/โครงการทั้งสิ้น 19 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 341,390.- 
บาท(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุข  จำนวน 3 แผนงาน รวมเป็นเงิน 117,250.- บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสอง
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้แก่ 
 1.1) โครงการเดิน วิ่ง เต้น ปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ 2563  เป็นเงิน 10,000.- บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

1.2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว 
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 7,250.- บาท(เจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 1.3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ทต.ส่องดาว ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 
100,000.- บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน  จำนวน 8 แผนงาน รวมเป็นเงิน 112,840.- บาท(หนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ได้แก่ 
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2.1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลส่องดาวแบบครบวงจร 

ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 42,840.- บาท(สี่หมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
2.2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านส่องดาว ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 

10,000.- บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
2.3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านธวัชชัย ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 

10,000.- บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
2.4) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านโคกกลาง ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 

10,000.- บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
2.5) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านโนนสะอาด ปีงบประมาณ 2563เป็น

เงิน 10,000.- บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
2.6) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านหนองแดง ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 

10,000.- บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
2.7) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านหนองแซง ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 

10,000.- บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
2.8) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านโพนสวาง ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 

10,000.- บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
3) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนิน

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาและ
ดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน รวม 1 
แผนงาน  รวมเป็นเงิน 15,300.- บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้แก่  

3.1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซงแบบครบวงจร 
ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 15,300.- บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  

4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 6 แผนงาน รวมเป็นเงิน 46,000.- บาท(สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 
ได้แก่ 

4.1) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นเงิน 22,800.- บาท (สองหมื่นสองพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) 

4.2) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เป็นเงิน 4,200.- บาท(สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
4.3) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพิง(LTC) เป็นเงิน 9,000.- บาท(เก้าพันบาทถ้วน) 
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ประชุม/อบรม/สัมมนา) เป็นเงิน 3,000.- บาท(สามพัน

บาทถ้วน) 
4.5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เป็นเงิน 4,000.- บาท(สี่พันบาทถ้วน) 
4.6) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 3,000.- บาท(สามพันบาทถ้วน) 
5) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ รวม 1 แผนงาน 
รวมเป็นเงิน 25,000.- บาท(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้แก ่

5.1) โครงการแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ เป็นเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) 
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ประธาน  มีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
นางแสงจันทร์ ทำไมในร่างแผนงานฯ จึงไม่มีโครงการ “90 วัน 90 กล่อง 90 ฟอง ส่งเสริมโภชนาการในหญิง

ตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการคลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรมั” เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี
สามารถแก้ไขปัญหาน้ำหนักทารกแรกเกิดไม่ให้มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปีงบประมาณ 2562 
ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน พบว่า มีมารดาคลอดบุตรแล้ว 12 คน ยังไม่คลอดบุตร 
3 คน หญิงตั้งครรภ์คลอดบุตรน้ำหนักมากกว่า 2,500 กรัม 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ส่วน 1 
คนคลอดบุตรน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัมเนื่องจากคลอดก่อนกำหนด โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องมา  3 ปีแล้ว ไม่ทราบว่าทางอนุกรรมการตัดโครงการนี้ออกหรือไม่ 

นางจารุวรรณ ในแผนงาน/โครงการที่รพ.ส่องดาวส่งมาไม่มีโครงการนี้ 
นางแสงจันทร์  เจ้าหน้าที่ท่ีส่งแผนงาน/โครงการ อาจจะลืมส่งมา ขออนุญาตคณะกรรมการกองทุนฯ เพิ่มเติมโครงการ

นี้เข้าไปอีก 1 โครงการ เป็นเงิน 27,540.- บาท(สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
นายราวินท์ หากจะเพ่ิมโครงการ 90 วัน 90 กล่อง 90 ฟองฯ จะต้องเฉลี่ยงบประมาณจากหมวดที่ 5 ซึ่งตั้งไว้ 

50,000.- บาท  
นางจารุวรรณ หากใช้งบประมาณจากหมวด 5 มาตั้งจ่าย จะเหลือเงินในหมวด 5 เป็นเงิน 25,000.-  ดังนั้น ขอ

สรุปร่างแผนงานโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 รวม 4 แผนงาน  รวมเป็นเงิน 144,790.- บาท 
 หมวดที่ 2 รวม 8 แผนงาน  รวมเป็นเงิน 112,840.- บาท 
 หมวดที่ 3 รวม 1 แผนงาน  รวมเป็นเงิน  15,300.- บาท 
 หมวดที่ 4 รวม 6 แผนงาน  รวมเป็นเงิน  46,000.- บาท 
 หมวดที่ 5 รวม 1 แผนงาน  รวมเป็นเงิน  25,000.- บาท 
 รวมทั้งสิ้น  20  แผนงาน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  343,930.- บาท(สามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อย

สามสิบบาทถ้วน) มีเงินกองทุนฯ คงเหลือประมาณ 12,599.- บาท(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบ
เก้าบาทถ้วน) 

ประธาน ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ประธาน มีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายวิชิต โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของหมู่บ้าน จะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เหมือนกัน แต่สงสัย

กรณีกลุ่มเป้าหมายไม่เท่ากัน แต่งบประมาณขอรับการสนับสนุนมาเท่ากัน กรณีเช่นนี้กองทุนสามารถ
พิจารณาให้ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่ 

นางจารุวรรณ ในกรณีโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของหมู่บ้าน ๆ ละ 10,000.- บาท นั้น เป็น
กิจกรรมการป้องกันโรคโดยเน้นการป้องกันด้านกายภาพ ได้แก่ กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณบ้านเรือน และบริเวณรอบ ๆ หมู่บ้าน ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 5 เดือน 
ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งหมู่บ้านขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นค่าจ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันหมู่บ้านละ 40 คน 

ประธาน มีคณะกรรมการท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ขอมติรับรองร่างแผนงานโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่องดาว 

มติที่ประชุม รับรอง 
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   5.4 แต่งตั้งกรรมการกองทุนฯ เพื่อรับ-จ่ายเงินบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 
    ข้อกฎหมาย : ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 ข้อ 17 คณะกรรมการกองทุนมี
อำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
กองทุนมอบหมาย 
- เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีสภาพ
คล่องในการดำเนินงาน  เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ในการรับ-จ่ายเงินดังกล่าว 

นายราวินท์  เสนอ นายราวินท์ อินทร์หา กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ 
ประธาน  มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายราวินท์ อินทร์หา 

เป็นผู้รับ-จ่ายเงินในการบริหารจัดการกองทุนฯ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
   5.5 ปรับปรุงคำสั่งกองทุนฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เลขท่ี 

01/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 (เอกสารหมายเลข 4)  
   - เนื่องจากพนักงานมีการลาออก เห็นควรปรับปรุงคำสั่งฯ ให้เป็นปัจจุบัน และเพ่ือให้การดำเนินงาน

ของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 คณะอนุกรรมการ LTC ได้ประชุมติดตามผลการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2563 จำนวน 53 ราย ที่ได้รับการอุดหนุนเงินในการดูแล ซึ่งครบการดูแล 9 เดือน  มี
ผู้สูงอายุพึ่งพิงเสียชีวิต  8  ราย  และยังต้องดูแลต่อเนื่อง 45 ราย 

 
 
เลิกประชุมเวลา    12.15     น.  
 
 
      (ลงชื่อ) ราวินท์   อินทร์หา      ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายราวินท์  อินทร์หา) 
             กรรมการและเลขานุการ 
 
 
      (ลงชื่อ) ยุทธศาสตร์   ราชคำ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายยุทธศาสตร์  ราชคำ) 
     ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่องดาว 
 
 
 
 



 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกองทุนประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลส่องดาว 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


