
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบรหิารส่วนตำบลสวนแตง 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่  11  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบรุ ี

****************************************************** 

รายชื่อผู้มาประชุม 
       ลำดับที ่   ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง 
 1  นายทวีสัคค์  อุ่นพัฒนาศิลป์ นายก อบต.สวนแตง / ประธานกรรมการ  
 2  นายนิคม  อุ่นพัฒนาศิลป์  ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ  
 3  นางปราณี  เหลี่ยมวงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ  
 4  นายวิเชียร  ปัดชาบุก  สมาชิกสภา / กรรมการ  
 5  นายเฉลา  พงษ์สุทัศน์  สมาชิกสภา / กรรมการ  
 6  นายบุญสม   อ่ำบุญ  ผอ.รพ.สต.บ้านไผ่ลูกนก / กรรมการ
 7  นายประเสริฐ  พักเรือนดี  อาสาสมัครสาธารณสุข / กรรมการ
 8  นายมานพ  มาตรวิจิตร  อาสาสมัครสาธารณสุข / กรรมการ
 9  นายจรุญ  พรมเดช ผู้แทนชุมชน / กรรมการ  
 10  นางสุนันทา  นิติรัตน์  ผู้แทนชุมชน / กรรมการ  
 11  นางทุเรียน  ต๋องาม  ผู้แทนชุมชน / กรรมการ  
 12  นางน้ำฝน  มาตรวิจิตร  ผู้แทนชุมชน / กรรมการ  
 13  นายธนวัฒน์  บุดดาเลิศ  ผู้แทนชุมชน / กรรมการ  
 14  นายวิทยา  บุญทิม ผู้แทนศูนย์ประสานงาน / กรรมการ
 15  พันจ่าเอกวีระ  หกสาย  กรรมการและเลขานุการ  
 16  นางรังวัลย์  เกตุมณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 17  นางชริญรัช  สาตร์ปราง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1 นายสุพล  ขันทองดี  ผอ.รพ.สต.บ้านสังฆจายเถร ติดภารกิจ 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1 ว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ 

 2  นางสาวปรานี  อ่ิมพันธแบน เจ้าหน้าที่บัญชีกองทุน 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.00  น. 
เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม เลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ตรวจสอบรายช่ือ

คณะกรรมการกองทุนฯ ที่ได้ลงช่ือไว้ ปรากฏว่ามีคณะกรรมการกองทุนฯ มาประชุม 17 คน ขาดประชุม 1 คน 
จึงได้ให้สัญญาณเรียกคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ปรึกษากองทุนฯ และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายทวีสัคค์  อุ่นพัฒนาศิลป์ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ที่ 355/2561  ลงวันที่ 5 

ที่ประชุม

ระเบยีบวาระที่ 2 

พันจ่าเอกวีระ  หกสาย  

ที่ประชุม 

พันจ่าเอกวีระ  หกสาย  

ที่ประชุม 

พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งต้ังให้ทุกท่านเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เพ่ือร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 
หลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ให้เป็นไปตามประกาศคณะ 
กรรมการหลักประกันสุขภาพ เร่ือง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และประกาศฯ 
หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สำหรับผู้มีสทิธิหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการประชุม 
ในครั้งน้ี เพ่ือรายงานผลการอนุมัติสนับสนุนโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน การ
พิจารณาอนุมัติรายงานสรุปสถานะการเงิน และเรื่องอ่ืน ๆ สำหรับรายละเอียด ขอเชิญ 
เลขานุการกองทุนฯ ได้ช้ีแจงดังต่อไป 

มีมติรับทราบ 

เรื่อง การรบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2563 เม่ือวันที ่
29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวน 
แตง ได้จัดให้มกีารประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 
2563 เพ่ือใหค้ณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับรองรายงานการประชุมคร้ังดังกล่าวน้ัน มี 
คณะกรรมการฯ ท่านใด จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพ่ิมเติมในระเบียบวาระใดหรือไม่ 

ไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมในระเบียบวาระใด 

ถ้าไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใด ขอเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบวาระใด 
ขอให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 

มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลสวนแตง ครั้งท่ี 4/156๓ เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 17 เสียง 
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ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1 เรื่อง การอนุมัติเพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการ/กิจกรรม การป้องกันและ

แก้ไขปัญหากรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
พันจ่าเอกวีระ  หกสาย  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2563 ข้อ 10/1 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดการระบาด
ของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และคณะกรรมการกองทุนไม่
อาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามข้อ 10 ได้ทันต่อสถานการณ์ ให้ประธานกรรมการตามข้อ 
12 มีอำนาจอนุ มั ติโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
ได้ตามความจำเป็นได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อโครงการ โดยให้ถือว่าเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติตามประกาศนี้ด้วย แล้วรายงานผลการ
ดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนทราบ น้ัน 

  เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ระลอกใหม่ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ออกประกาศเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคตาม
ข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ของรัฐบาล โดยหน่ึงในข้อกำหนดคือการห้ามรวมกลุ่ม หรือจัดประชุมสัมมนา 

  ส่งผลให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต .สวนแตง ไม่อาจจัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการ/หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ และ
สถานการณ์ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน ยังมีการระบาดอยู่
อย่างต่อเน่ือง จึงมีการรณรงค์ให้ประชาชนดูแลตนเองตามมาตรการควบคุมโรค คือเว้น
ระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด 

  จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สวนแตงได้
เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาดไม่ให้เกิดการกระจายตัวเป็นวงกว้าง และ
สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ข้อ 10/1 อนุมัติโครงการให้กับหน่วยงานท่ีขอรับการ
สนับสนุน จำนวน 5 โครงการ ดังต่อไปน้ี 

 

 3.1.1 โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 19 ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านตำบลสวนแตง เงินงบประมาณ 91,200 บาท 

 3.1.2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในโรงเรียนวัดสังฆจายเถร เงินงบประมาณ 99,802 บาท 

 3.1.3 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในโรงเรียนวัดไผ่ลูกนก เงินงบประมาณ 50,330 บาท 

 3.1.4 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในโรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ เงินงบประมาณ 77,740 บาท 
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พันจ่าเอกวีระ  หกสาย 3.1.5 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังฆจายเถร เงินงบประมาณ 35,175 
บาท 

 รวมโครงการท่ีอนุมัติจำนวน 5 โครงการ เป็นจำนวนเงินงบประมาณที่สนับสนุน 
รวมทั้งสิ้น 354,247 บาท 

  ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ข้อ 10 ระบุให้
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุน หรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตาม
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ แบ่งเป็น 5 
ประเภทนั้น สำหรับโครงการ 5 โครงการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นรายจ่ายประเภทที่ 5 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อ
สถานการณ์ ประกอบกับอาศัยอำนาจตาม ข้อ 10/1 ประธานกรรมการ มีอำนาจ
อนุมัติโครงการฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่อ
อันตราย ได้ไม่เกินหน่ึงแสนบาทต่อโครงการ โดยถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติตามประกาศน้ีด้วย แล้วรายงานผลการดำเนินงานให้
คณะกรรมการกองทุนทราบ ตามที่ได้ช้ีแจงไปแล้วเบ้ืองต้นน้ัน รายละเอียดของโครงการ
ปรากฎตามสำเนาเอกสารโครงการแนบท้าย มีคณะกรรมการกองทุนฯ ท่านใด มีข้อ
สงสัยซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

 

ว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธ์ กระผมว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ในฐานะท่ี
ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสวนแตง ที่ 355/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ขออนุญาตเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในการพิจารณาอนุมัติโครงการ ให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทุกท่าน 
ได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาอนุมัติ หรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่เสนอต่อกองทุนฯ ต่อไปในอนาคต 

  สำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในโรงเรียนวัดสังฆจายเถร เงินงบประมาณ 99,802 บาท มีข้อสังเกตว่า 
จำนวนหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่จะจัดซื้อให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจำนวน 
536 ช้ินน้ัน มีการคิดคำนวณมาจากฐานข้อมูลใด และการจัดซื้อหน้ากากอนามัยแบบ
ผ้าชนิดมีสายคล้องคอน้ัน มีความจำเป็นหรือไม่ อย่างไร การจัดซื้อเคร่ืองวัดอุณหภูมิอิน
ฟาเรด จำนวน 4 เครื่อง เกินความจำเป็นหรือไม่ เพราะเครื่องวัดอุณหภูมิน้ัน สามารถ
ย้ายไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้เมื่อใช้เสร็จ เช่น ตอนตรวจคัดกรองก่อนเข้าเรียนในช่วงเช้า
เสร็จเรียบร้อย ก็สามารถย้ายเครื่องไปต้ังหน้าห้องเรียนอ่ืนต่อได้ และการจัดซื้อถุงมือ
ยางสำหรับเด็กน้ัน นำมาใช้เพ่ือประโยชน์อย่างไรบ้าง หากมีเจ้าของโครงการ มาเข้าร่วม
ประชุมด้วยก็จะเป็นการดี เพ่ือจะได้ช้ีแจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้กับที่ประชุม
ได้รับทราบอย่างถูกต้อง ผมจึงขอเสนอเป็นแนวทางให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไปครับ 
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พันจ่าเอกวีระ  หกสาย  ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษากองทุนฯ ที่ได้เสนอแนะแนวทางประกอบการ
พิจารณาเพ่ืออนุมัติสนับสนุนโครงการดังกล่าว ผมขออนุญาตช้ีแจงในเบ้ืองต้น จากการ
ได้ร่วมประชุมพูดคุยกับเจ้าของโครงการทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย ชมรม อสม. ตำบล
สวนแตง โรงเรียนวัดสังฆจายเถร โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังฆจายเถร ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่มีความจำเป็น และเหมาะสมเพ่ือใช้ในการป้องกันควบคุมโรคตาม
แนวทางท่ี สปสช. ได้แนะนำไว้น้ัน โรงเรียนต่าง ๆ ได้ช้ีแจงว่าจะมีการดำเนินการตรวจ
คัดกรองนักเรียนและผู้มาติดต่อราชการในโรงเรียนบริเวณประตู ในช่วงเช้าก่อนเข้า
โรงเรียน และจะมีจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องเรียนที่มีการใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมาก 
เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ หรือทางเข้าอาคารเรียน เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมโรค พร้อมทั้งจัดทำ
แผงก้ันบริเวณโต๊ะรับประทานอาหาร และโต๊ะเรียนรวมภายในอาคาร เพ่ือลดการสัมผัส
ใกล้ชิดระหว่างกัน ส่งเสริมการหมั่นเช็ดล้างทำความสะอาดมือ วัสดุอุปกรณ์การเรียน 
โต๊ะเรียน  ราวบันได  มือจับประตู  ฯลฯ  ด้วยสบู่  และแอลกอฮอล์  เพ่ือลดการ
แพร่กระจายของเช้ือโรค รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้เด็ก ๆ ได้ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามแบบชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด โดยทางผู้เสนอโครงการได้ช้ีแจงว่าวัสดุอุปกรณ์ที่
จะดำเนินการจัดซื้อตามที่ปรากฎในโครงการนั้น มีความจำเป็นเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
ควบคุมการระบาดของโรคภายในโรงเรียน และพ้ืนที่ตำบลสวนแตง ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 

  สำหรับรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติม จำเป็นต้องให้เจ้าของโครงการเข้ามาเป็นผู้ช้ีแจง
ให้กับที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้รับทราบในคราวต่อไป เพ่ือจะได้สามารถตอบข้อ
สงสัยได้อย่างครบถ้วนถูกต้องครับ 

    

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 
 

 3.2 เรื่อง แจ้งให้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกองทุนหลักประกันสขุภาพ องค์การบริหารส่วนตำบล
สวนแตง 

พันจ่าเอกวีระ  หกสาย  ขอนำเรียนให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทุกทา่น โปรดประชาสัมพันธ์ให้กลุม่
องค์กรในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน ศพด. รพ.สต. ชมรม กลุ่มประชาชน นำเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือ
นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยสามารถขอ
คำปรึกษาในการเขียนโครงการ ได้จากคุณหมอ จาก รพ.สต. ในพ้ืนที่ หรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน สปสช. ของ อบต.สวนแตง ครับ 

 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 
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ว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธ์ กระผมขอแนะนำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง โดย
หลักการแล้ว โครงการที่ สปสช. จะให้การสนับสนุนได้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบของ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ โดยสรุปคือ ต้องเป็นโครงการ
ที่ 1) ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น และ 2) การป้องกันโรคทุกโรค เช่น 
ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค ฯลฯ จึงขอฝากให้กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที่เช่น รพ.
สต. โรงเรียน ศพด. ชมรม เร่งรัดนำเสนอโครงการเพ่ือให้สามารถอนุมัติได้ทันเวลา เพราะ
การดำเนินโครงการต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน หรอืสิ้นปีงบประมาณน้ี 

 

นายบุญสม  อ่ำบุญ  กระผมนายบุญสม  อ่ำบุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่
ลูกนก ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า คณะนี้ รพ.สต. ทั้ง 3 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการเขียน
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ อบต.สวนแตง อยู่ครับ ซึ่งคาด
ว่าน่าจะนำเสนอต่อที่ประชุมได้ไม่เกินเดือนเมษายนน้ี 

 

ว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธ์ อยากให้มีโครงการที่เกิดจากความคิด ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เช่น 
โครงการทางด้านสุขภาพเพ่ือดูแลในกลุ่มของตนเอง หรือ การจัดทำโครงการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง โดยเรื่องน้ีทางด้านกระทรวงสาธารณสุขได้มี
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนอยู่แล้วหรือไม่ครบั 

 

นายบุญสม  อ่ำบุญ  ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขน้ัน มีงบประมาณมาให้เป็นจำนวนจำกัด โดย
จะเจาะเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงครับ 

 

พันจ่าเอกวีระ  หกสาย  ในปัจจุบันทาง รพ.สต. ก็ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหลาย ๆ ด้าน 
เช่นต้องการตรวจคัดกรองเบาหวาน คัดกรองวัณโรค แล้วนำมาเขียนเป็นโครงการเพ่ือขอ
งบประมาณจากกองทุนฯ อยู่เสมอครับ 

 

ว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธ์ แล้วในพ้ืนที่ของตำบลสวนแตง มีชมรมผูสู้งอายุ หรือชมรมอ่ืน ๆ หรือไม ่ถ้ามีก็
ขอให้นำเสนอโครงการใหม่ ๆ มา โดยสามารถนำแนวคิดเข้ามาปรึกษากับ กองทุน อบต. 
หรือทางคุณหมอของ รพ.สต. เพ่ือให้คำแนะนำได้ 

 

นางปราณี  เหลี่ยมวงษ์  ดิฉันนางปราณี  เหลี่ยมวงษ์ ในฐานะกรรมการกองทุนฯ และเป็นส่วนหน่ึงของ
ชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ขอคำแนะนำปรึกษาในเรื่องของการ
จัดทำโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสขุภาพ อบต.สวนแตง ท่านคณะกรรมการฯ ทุกท่าน มีความคิดเห็นเป็น
อย่างไรบ้าง 

 

ว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธ์ จากที่กระผมได้ไปเข้าร่วมประชุมกับกองทุนฯ ของตำบลทับตีเหล็ก ได้แจ้งให้
ทราบว่ามีการสนับสนุนงบประมาณ ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ เพ่ือจัดทำโครงการฝึก
ตีกลองยาวให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือประโยชน์ในการที่เมื่อมีคณะมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน
ผู้สูงอายุของตำบล ก็ใช้เป็นการแสดงต้อนรับได้ ซึ่งผมเห็นว่ามีประโยชน์ เป็นการออก
กำลังกายอย่างหน่ึง และส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพจิตที่ดี อยากเห็นเรื่องแบบน้ีให้
เกิดขึ้นครับ 
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นายธนวัฒน์  บุดดาเลิศ  กระผมนายธนวัฒ น์   บุดดาเลิศ  ตำแหน่ง ผู้ ใหญ่ บ้านหมู่ที่  7 ในฐานะ
คณะกรรมการกองทุนฯ ขอแสดงความคิดเห็นดังน้ีครับ 

  ผมเห็นว่าแนวคิดในการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ
พอสมควร แต่โดยบริบทของพ้ืนที่ตำบลเรา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา สืบทอดกันมาจนรุ่นลูกรุ่นหลาน ไม่ได้มีผู้ปลดเกษียณจาก
ราชการ หรือบริษัท ที่จะมีเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อการดำรงชีพ โดยไม่ต้องทำงานอีก 
ดังน้ัน การจะรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ของเราคงเป็นไปได้ยาก ผมยังคงเห็นว่า
ผู้สูงอายุบางท่าน อายุ 60 กว่าแล้ว ยังคงออกไปทำไร่ทำนาอยู่เป็นประจำ หากเรามีการ
จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ เกรงว่าจะมีผู้เข้าร่วมเพียงจำนวนไม่มากเท่าที่ควร 

 

นางปราณี  เหลี่ยมวงษ์  ถ้าหากมีการประสานงานกับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ให้จัดรถ
บริการรับส่งผู้สูงอายุ เพ่ือมารวมกลุ่มกัน ยกตัวอย่างเช่น สัปดาห์ละ 1 วัน จะสามารถจูง
ใจให้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้นหรือไม่ เพราะอยากให้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน
ของผู้สูงอายุ เขาก็จะมีความสุขและอยากมาพบปะพูดคุยกัน ไม่เก็บตัวอยู่แต่กับบ้าน 

 

ว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธ์ เราต้องมีการเริ่มต้น ค่อยเป็นค่อยไป เมื่อมีการรวมกลุ่มกันได้ ก็จะเกิดการ
ชักชวนบอกต่อกัน และหาเวลามาเข้าร่วมเพ่ิมมากขึ้น 

 

นายมานพ  มาตรวิจิตร  กระผมนายมานพ  มาตรวิจิตร ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ในฐานะกรรมการ
กองทุนฯ ขอเรียนแจ้งว่า ทางหมู่ที่ 6 บ้านไผ่ลูกนก ในทุก ๆ วันพระจะมีการมารวมตัวกัน
ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ณ วัดไผ่ลูกนก เพ่ือทำบุญและพบปะพูดคุยกัน ผมจึงมีข้อเสนอว่า 
หากเราจะเริ่มดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุน้ี เราน่าจะทำการสำรวจความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มน้ี ว่ามีความสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุหรือไม่ เพ่ือจะ
ได้นำมาเป็นแนวทางในการเขียนโครงการ หรือวางแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป 

 

นายทวีสัคค์  อุ่นพัฒนาศิลป์ หากมีการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ กระผมก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ของเราเป็นอย่างย่ิง แต่เมื่อดำเนินกิจกรรมแล้ว ก็อยากให้มีความย่ังยืน 
ต่อเน่ือง เพ่ือให้งบประมาณที่ได้สนับสนุนไปไม่สูญเปล่า และเกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชนชาวตำบลสวนแตงอย่างแท้จริง จึงขอฝากให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทุกท่าน 
ช่วยกันระดมความคิด ความเห็น และสอบถามความสมัครใจของกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
ของตนเอง ว่าหากมีการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน จะ
เห็นด้วยหรือไม่ และจะมีผู้เข้าร่วมประมาณกี่คน 

 

นายบุญสม  อ่ำบุญ  ในช่วงปลายเดือนมีนาคมน้ี ทาง รพ.สต. ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ และชมรมผู้
พิการ อบต.สวนแตง จะดำเนินการจัดประชุมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมชมรม ประจำปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2564 ซึ่ งกระผมจะได้นำเรื่องน้ี เสนอเข้ าที่ ประชุม  เพ่ื อให้
คณะกรรมการชมรม และสมาชิก ได้พิจารณากันครับ ผลเป็นประการใด จะได้แจ้งให้ที่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับทราบ ในการประชุมคราวต่อไป 

 

ว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธ์ ขอฝากเรื่องโรคหลอดเลือดในสมอง หรือ STROK ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคน้ี
กันมาก อยากให้มีการจัดทำโครงการเพ่ือตรวจคัดกรอง ป้องกัน และส่งเสริมความรู้ใน
การดูแลตนเองให้กับกลุ่มเสี่ยงด้วย 
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นายบุญสม  อ่ำบุญ รับทราบ 
 

พันจ่าเอกวีระ  หกสาย  ในช่วงประมาณเดือนเมษายน ทางกองทุนฯ อบต.สวนแตง จะได้ดำเนินการนัด
ประชุมอีกคราวหน่ึง โดยจะมีการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ทางคุณหมอ รพ.สต. ทั้ง 3 
แห่ง เตรียมมานำเสนอ โดยกระผมอยากขอฝาก เรื่องการตรวจคัดกรองโรควัณโรค ด้วย
รถเอกเซรย์เคลื่อนที่ ซึ่งผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ เพราะสถานการฝุ่นควัน ในปัจจุบัน และ
ในปีที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการอยู่ จึงอยากให้มีการเสนอโครงการเกี่ยวกับโรคน้ีเป็น
ประจำทุกปี และขอความร่วมมือท่านคณะกรรมการทุกท่านฯ เมื่อมีการนัดประชุมใน
คราวถัดไป หากไม่ติดภารกิจใด ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 
ร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจร่วมกันครับ 

 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 
 

 3.3 เรื่องผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนแตง ลาออกจากราชการ 
นายบุญสม  อ่ำบุญ  นายสุรเชษฐ  นาคะประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

สวนแตง ซึ่งท่านเป็นหน่ึงในคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สวนแตง และเป็นผู้
ประสานงานการจัดทำโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนฯ อบต.
สวนแตง ได้ลาออกจากราชการเน่ืองจากปัญหาทางด้านสุขภาพ ทำให้ในขณะน้ี รพ.สต.
สวนแตง มีคุณหมอของ รพ .สต.สวนแตง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมี
ผู้อำนวยการคนใหม่มารับตำแหน่งแทน ซึ่งการนำเสนอโครงการ ทางผมจะได้ติดต่อ
ประสานงานกับคุณหมอที่รับผิดชอบให้ครับ 

 

พันจ่าเอกวีระ  หกสาย  เมื่อเกิดกรณีเช่นน้ี ก็ขอฝากให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ อบต.สวนแตง 
ได้ดำเนินการปรับปรุงคำสั่ งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ ให้ เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ที่เก่ียวข้องด้วยครับ 

 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานสรุปสถานะการเงนิ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 

 พันจ่าเอกวีระ  หกสาย  ขอความเห็นชอบคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติรายงานสรุปสถานะ
   การเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง 
   เดือนธันวาคม 2563 ดังน้ี 
     

    ยอดยกมา (จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)       633,164.25  บาท 
    รายการรายรับ 
     - เงินสมทบจาก สปสช.       273,510.00  บาท 
 

    รายการรายจ่าย 
     -                     0.00  บาท 
      

    งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 906,674.25 บาท (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ) 
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พันจ่าเอกวีระ  หกสาย รายการรอรับ 
  - เงินสมทบจาก อบต.สวนแตง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในอัตราสมทบไม่

น้อยกว่าร้อยละ 40 เป็นจำนวนเงิน  109,404 บาท  (เงินสมทบจาก  สปสช . 
273,510 x 40/100) ตามประกาศกองทุนฯ ข้อ 8 (2) กรณีรายได้ของ อปท. ไม่
รวมเงินอุดหนุนในปีที่ผ่านมา ต้ังแต่ 6 – 20 ล้านบาท 

 

 รายการรอจ่าย (ได้รับการอนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ) 
  - โครงการ ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนเงิน 50,080 บาท (เพ่ือชำระเป็นค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมใน
การประชุม และค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ) 

 

 รายจ่ายรอตัดบัญชี (รายการรายจ่ายในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ม.ค.-มี.ค.64) 
  - การอนุมัติโครงการ ประเภทที่ 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ 

จำนวน 5 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 354,247 บาท 
 

 รวมเงินงบประมาณคงเหลือที่สามารถนำมาใช้ได้ 552,427.25 บาท 
 

ที่ประชุม   มีมติรับทราบ 
 

พันจ่าเอกวีระ  หกสาย  เมื่อพิจารณารายงานสรุปสถานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 
   พร้อมเอกสารประกอบการประชุมแล้ว มีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นใด
   หรือไม่ 

 

ที่ประชุม   ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นใด 
 

พันจ่าเอกวีระ  หกสาย  หากไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นใด ขอให้คณะ 
   กรรมการทุกท่าน รับรองรายงานสรุปสถานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 
   2564 

 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานสรุปสถานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 
   จำนวน 17 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
    -ไม่มี- 
 

นายทวีสัคค์  อุ่นพัฒนาศิลป์ หากไม่มีคณะกรรมการกองทุนฯ ท่านใดมีประเด็นเรื่องอ่ืนใดเพ่ิมเติม กระผมก็
   ขอขอบคุณว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และท่าน
   คณะกรรมการกองทุนฯ ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี เพ่ือช่วยกันระดมความคิด 
   ออกความเห็นในเรื่องโครงการด้านสุขภาพ และการป้องกันโรคให้กับประชาชน เพ่ือลด
   ความเสี่ยงในการติดโรค ให้ประชาชนได้มีสุขภาพดี โดยการพิจารณาทำโครงการท่ีเป็น
   ประโยชน์ มานำเสนอต่อกองทุนฯ เพ่ือร่วมกันพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป 
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  ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
    พันจ่าเอก        วีระ  หกสาย     ผู้จดรายงานการประชุม 
                (วีระ  หกสาย) 
            กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ 
 
 
         ทวีสัคค์  อุ่นพัฒนาศิลป์     
     ……………………………………………. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายทวีสัคค์  อุ่นพัฒนาศิลป์) 
              ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
               องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง 
 




