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รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลตําบลกะรน  ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๖ 

วันพุธ ที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาล  (ชั้น ๓) 

-------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายอิทธิพร  สังข์แก้ว     รองนายกเทศมนตรี     รองประธาน (ทําหน้าที่ประธาน) 
  ๒.  นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก ผอ.รพ.สต.กะรน     กรรมการ 
  ๓.  นายอนุรักษ์  แย้มคล้าย สมาชิกสภาเทศบาล         กรรมการ 
   ๔.  นายวรายุทธ์   บุญคง  ตัวแทนชุมชนบางลา        กรรมการ 
  ๕.  นายสุทศัน์   อนันตชาติ ตัวแทนชุมชนกะตะ           กรรมการ 
  ๖.  นายสญัญา   นวลพลับ ตัวแทนชุมชนคอกช้าง    กรรมการ 
  ๗.  เรือเอกเจด็จ  วิชรศรณ์ ตัวแทนชุมชนกะรน    กรรมการ 
  ๘.  นายเมตต์  ชูลักษณ ์ ตัวแทนชุมชนโคกโตนด-กะตะน้อย   กรรมการ 
  ๙.  นายเสน่ห ์   ชูปาน  อาสาสมัครสาธารณสุขฯ    กรรมการ 
  ๑๐. นายวีระศักด์ิ  เอนกวงศ์สวัสด์ิ ปลัดเทศบาลตําบลกะรน          กรรมการ/เลขานุการ 
  ๑๑. นางประไพพรรณ  สกุลชิต ผู้อํานวยการกองคลัง    อนุกรรมการ 
  ๑๒. นายปรีชา   ทวีทอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อนุกรรมการ 
  ๑๓. นางสาวภาวิณี  เฟ่ืองนวกิจ นักวิชาการการเงินและบัญชี   อนุกรรมการ 
  ๑๔. นางวารณี      เวชพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      อนุกรรมการ 
  ๑๕. นางอังค์ริสา  สังวรกาญจน์ หัวหน้าสํานักปลัด    อนุกรรมการ 
    ๑๖. นางสาธิตา   จิตเมต  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   อนุกรรมการ/เลขาฯ 
  ๑๗. นายวันเฉลิม   เหมสลาหมาด ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล   อนุกรรมการ/ผช.เลขา 
           ๑๘. นายผดุงเกียรติ  อุทกเสนีย์ สาธารณสุขอําเภอเมืองภูเก็ต   ที่ปรึกษากองทุนฯ                
ผู้ไม่มาประชุม   
  ๑.  นายทวี     ทองแช่ม นายกเทศมนตรี       ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายสมปอง   ดาบเพชร รองนายกเทศมนตรี            รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายไพโรจน์   สังข์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล         กรรมการ 
  ๔.  นายทวีศักด์ิ   ศรอินทร ์ อาสาสมัครสาธารณสุขฯ    กรรมการ 
  ๕.  นางกรรณิการ์  ณ ตะก่ัวทุ่ง รองปลัดเทศบาล       รองประธานอนุกรรมการ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
  ๑. น.ส.ทัศนีย์  ลีลาเศรษฐกุล เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กะรน  ผู้สังเกตการณ์ 
  ๒. น.ส.พสุพร  อ่อนศรี  นศ.ฝึกงาน รพ.สต.กะรน  ผู้สังเกตการณ์    
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
    
ระเบยีบวาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอิทธิพร สังข์แก้ว   ขอเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกะรนครั้งที่ 
รองประธานกกองทุนฯ  ๒/๒๕๕๖ หากคณะกรรมการทุกท่านพร้อม ก็ขอเร่ิมประชุมในวาระที่ ๑ ได้เลย 
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นายปรีชา  ทวีทอง   สําหรับการประชุมครั้งน้ีเป็นครั้งที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
อนุกรรมการกองทุนฯ  สําหรับครั้งน้ีตามวาระที่แจ้งไว้ในเอกสารประกอบด้วยทั้งสิ้น ๕ วาระการประชุม  
    สําหรับในวาระที่ ๑ แจ้งเพ่ือทราบ  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
    
ระเบยีบวาระที่ ๒            เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
นายปรีชา  ทวีทอง    ขอให้ทุกท่านดูรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ตามเอกสารที่ให้ไว้
อนุกรรมการกองทุนฯ  โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในเอกสารรายงานประกอบด้วย
    หน้าแรกรายช่ือผู้มาประชุมและผู้ไม่มาประชุม  ถัดจากน้ันจะเป็นวาระการ       
    ประชุมพร้อมรายละเอียดการประชุมพร้อมมติที่ประชุมทั้ง ๕ วาระ ผู้เข้าร่วม    
    ประชุมท่านใดเห็นว่ามีข้อความไหนที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะได้
    รับรองรายงานการประชุมต่อไป 
นายวีระศักด์ิ เอนกวงศ์สวัสด์ิ  ในหน้าแรกผู้สังเกตการณ์ประชุมที่ไม่ใช่คณะกรรมการและอนุกรรมการ
กรรมการ/เลขานุการกองทุนฯ กองทุนเห็นควรให้แยกออกมาเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม เ พ่ือการตรวจสอบ             
    คณะกรรมการและอนุกรรมการสามารถทําได้ง่ายขึ้น 
นายอนุรักษ์ แย้มคล้าย   ในเอกสารรายงานการประชุมที่ให้มายังมีข้อความผิดเล็กน้อย ให้ทาง
กรรมการกองทุนฯ  ฝ่ายเลขานําไปตรวจสอบและแก้ไขอีกคร้ังต่อไป 
นายปรีชา  ทวีทอง   ทางฝ่ายเลขากองทุนฯจะตรวจสอบแก้ไขข้อความที่ผิดพลาดต่อไป       
อนุกรรมการกองทุนฯ  และในส่วนการแยกผู้สังเกตการณ์ออกมาเป็นผู้เข้าร่วมประชุมในรายงานการ     
    ประชุมหน้าแรกน้ัน จะปรับปรุงแก้ไขในรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ต่อไป
มติที่ประชุม   เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  ติดตามผลการดําเนินงานโครงการท่ีผ่านการอนุมัติ 
  - โครงการเชิงบูรณาการงานป้องกันควบคุม โรคมาลาเรีย จ.ภูเก็ต 
  - โครงการลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
  - โครงการศรัทธาธรรม นําสุขภาพ 
นายปรีชา  ทวีทอง   ในส่วนวาระนี้มีโครงการที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น ๓ โครงการ  
อนุกรรมการกองทุนฯ  โดยรายละเอียดของแต่ละโครงการให้ผู้ช่วยเลขากองทุนได้นําเสนอต่อไป 
นายวีระศักด์ิ  เอนกวงศ์สวัสด์ิ  ขอเสนอแนะทางฝ่ายเลขา ในส่วนการติดตามผลโครงการควรจะแยกให้
กรรมการ/เลขานุการกองทุนฯ ชัดเจนว่าโครงการที่นําเสนอน้ันอยู่ในปีงบประมาณไหน เพ่ือความสมบูรณ์ของ   
    รายงานการประชุมครั้งต่อไป 
นายวันเฉลิม  เหมสลาหมาด  สําหรบัการติดตามผลการดําเนินงานโครงการท้ัง ๓ โครงการเป็นดังน้ี 
อนุกรรมการ/ผช.เลขา  โครงการเชิงบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จ.ภูเก็ต โครงการนี้ได้    
    ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมและปรับปรุงแก้ไขมาแล้วหลายครั้ง โดยล่าสุด     
    ได้ผลสรุปว่าโครงการจะต้องเสนอผ่าน รพ.สต.กะรน ซึ่งเป็นหน่วย บริการในพ้ืนที่ 
    ซึ่งกองทุนสามารถสนับสนุนได้ไม่ขัดต่อระเบียบกองทุนฯและรพ.สต.กะรนก็ได้ส่ง
    รายละเอียดโครงการผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง โดยคณะอนุกรรมการ      
    และได้สนับสนุนงบประมาณไปแล้วจํานวน ๔๑,๐๐๐ บาท  โครงการลีลาศ       
    เพ่ือสุขภาพและโครงการศรัทธาธรรม นําสุขภาพ  ทั้งสองโครงการเสนอโดย     
    ชมรมผู้สูงอายุตําบลกะรน โดยขณะน้ีได้ดําเนินงานโครงการเสร็จสิ้นแล้วและมี   
    เงินเหลือส่งคืนกองทุน จํานวน ๑๐,๘๕๕ บาท ไปเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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    ตามระยะเวลาในสัญญายืมเงินกองทุนฯ โดยรายละเอียดสรุปผลโครงการทาง   
    ผู้รับผิดชอบโครงการจะนําเสนอเอกสารเป็นรูปเล่มรายงานต่อไป   
นายปรีชา ทวีทอง   ขอสรุปในวาระการประชุมน้ี เป็นการรายงานผลความคืบหน้าของ
อนุกรรมการกองทุน  โครงการท่ีได้ผ่านการอนุมัติงบประมาณไปแล้วโดยสรุป ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด   
    มีประเด็นจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายวีระศักด์ิ  เอนกวงศ์สวัสด์ิ  ขอให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จากผลการดําเนินงานกองทุนที่ผ่านมาจะ
กรรมการ/เลขานุการกองทุนฯ เห็นได้ว่าโครงการที่ นําเสนอเข้ามาของบประมาณสนับสนุนจากกองทุน              
    จะดําเนินงานเสร็จสิ้นและสรุปผลในปีเดียวคร้ังเดียว อยากให้ทางผู้รับผิดชอบ    
    โครงการได้ลองไปคิดต่อยอดโครงการว่าบางเร่ือง มีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะทํา
    ต่อเน่ืองเพ่ือทําให้โครงการได้ผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์มากขึ้น ทั้งน้ีเพราะ     
    บางประเด็นปัญหาทําโครงการคร้ังเดียวแก้ไขไม่ได้และถ้าไม่ทําต่อก็จะเป็นการ   
    สูญเสียงบประมาณโดยไม่คุ้มค่า 
นายปรีชา  ทวีทอง   ขอเสนอแนะว่าหลังจากน้ีให้โครงการท่ีผ่านการอนุมัติงบประมาณและ
อนุกรรมการกองทุนฯ  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้รับผิดชอบโครงการนําเสนอโครงการโดยละเอียดด้วย 
    PowerPoint ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิของ   
    โครงการและลงความเห็นว่าควรมีโครงการต่อเน่ืองหรือไม่เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จ  
    ตามวัตถุประสงค์สูงสุด 
นายวันเฉลิม  เหมสลาหมาด  จากการประสานงานกับชมรมผู้สูงอายุตําบลกะรนผู้รับผิดชอบทั้งสอง
อนุกรรมการ/ผช.เลขาฯ  โครงการ ได้มีความคิดจะทําโครงการต่อเน่ืองเช่นกันในโครงการศรัทธาธรรม     
    นําสุขภาพ โดยจะทําต่อเน่ืองเป็นลักษณะการประกวดป่ินโตเพ่ือสุขภาพขึ้น  
นายอนุรักษ์  แย้มคล้าย   เห็นด้วยที่จะให้มีการสรุปผลโครงการและนําเสนอในที่ประชุมเพ่ือโดย
กรรมการกองทุนฯ  ละเอียดเพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิของโครงการ เพราะจะทําให้โครงการกองทุนสนับสนุน
    งบประมาณไปน้ันมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 
นายเจด็จ วิชรศรณ์   ในส่วนโครงการเชิงบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียเชิงรุก 
กรรมการกองทุนฯ  อยากในทางผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดให้เกิดผลการดําเนินงานในทางปฏิบัติ   
    โดยเร็วย่ิงขึ้น เพราะจากสถานการณ์ปัจจุบันในพ้ืนที่ตําบลกะรน มีการหลั่งไหล 
    เข้ามาของแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่มากขึ้นเร่ือยๆ มีความเส่ียงมากท่ีอาจจะเกิด  
    การระบาดขึ้นได้ อยากทราบว่าตอนน้ีโครงการดําเนินการถึงไหนอย่างไร 
นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก   ขอให้ข้อมูลในส่วนโครงการเชิงบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรค
กรรมการกองทุนฯ  มาลาเรียเชิงรุก เน่ืองด้วยโครงการน้ีเป็นของจังหวัดโดยทางจังหวัดได้ร่วมกับ     
    รพ.สต.กะรนในการทําโครงการและขณะนี้ได้รับงบประมาณจากกองทุนมาแล้ว 
    แต่เน่ืองจากโครงการในลักษณะการลงขันร่วมบูรณาการทั้งจังหวัดเช่นน้ีเป็นครั้ง
    แรก ฉะน้ันขั้นตอนและวิธีการแต่ละกองทุนจึงต้องดําเนินการอย่างรอบคอบเพ่ือ
    ไม่ให้ผิดต่อระเบียบ แต่ตอนนี้โครงการก็ยังดําเนินงานตามแผนอยู่อย่างต่อเนื่อง  
    โดยหากเจ้าหน้าที่จากทางสสจ.ลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตําบลกะรน ก็จะมีเจ้าหน้าที่
    จากรพ.สต.กะรนเข้าร่วมด้วยและจะรายงานผลความคืบหน้าให้กองทุนได้ทราบ
    เป็นระยะต่อไป 
นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์  ขอให้ความเห็นเ พ่ิมเติม  อย่างที่กรรมการกองทุนได้ เสนอแนะ      
ปรึกษากองทุนฯ   ในเร่ืองที่ความต่อเน่ืองของโครงการน้ัน หากได้พิจารณาดูตามแผนที่ทางเดิน     
    ยุทธศาสตร์ซึ่งทางกองทุนได้จัดทําไว้แล้ว ถ้าได้ดําเนินการตามน้ีก็จะเป็นการทํา 
    ให้โครงการเกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้มากท่ีสุด เน่ืองจากในแผนที่ได้จัดลําดับ    
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    ความสําคัญของปัญหาไว้แล้ว หากได้ใส่โครงการลงไปและดําเนินการตามแผน  
    การแก้ปัญหาก็จะมีความต่อเน่ืองและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 
นายปรีชา  ทวีทอง   สําหรับเรื่องการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนจะดําเนินงาน
อนุกรรมการกองทุนฯ  อย่างไรในวาระการประชุมที่ ๕ จะมีการเสนอแนะหาแนวทางอีกครั้ง สําหรับใน  
    วาระการประชุมที่ ๓ การติดตามผลการดําเนินงานโครงการน้ี ผู้เข้าร่วมประชุม  
    ท่านใดมีประเด็นจะเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะเข้าสู่วาระที่ ๔ ต่อไป
มติที่ประชุม   รับทราบ ให้ฝ่ายเลขาแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เสนอแนะ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  นําเสนอโครงการเข้าพิจารณา ประจําการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
    โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะรน 
    - โครงการพัฒนาศักยภาพตําบลควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างย่ังยืน ๑๑๕,๐๐๐  บาท 
    - โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก กลุ่มผูสู้งอายุตําบลกะรนเพ่ือพัฒนาสู่เกณฑ์ 
               “ชมรมผูสู้งอายุคุณภาพ” ปี ๒๕๕๖     ๘๐,๐๐๐    บาท 
    - โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย     ๔๔,๖๓๐    บาท 
    - โครงการควบคุมโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์  ๒๒,๒๖๐    บาท 
    - โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม   ๔๔,๙๐๐    บาท 
        รวมงบประมาณ  ๓๐๖,๗๙๐  บาท 
    โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านตําบลกะรน 
    - โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอสม.สู่ อสม.เช่ียวชาญ  ๑๓๕,๒๐๐  บาท 
    - โครงการจิตอาสา พาชีวีสดใส ห่างไกลโรคเบาหวาน  
      ความดันโลหิตสูง     ๑๒๕,๐๐๐  บาท 
        รวมงบประมาณ  ๒๖๐,๒๐๐  บาท 
นายปรีชา  ทวีทอง   ในการประชุมครั้งน้ี ได้มีโครงการเสนอเข้าพิจารณาทั้งหมด ๗ โครงการ
อนุกรรมการกองทุนฯ  โดยแบ่งเป็นโครงการที่นําเสนอโดย รพ.สต.กะรน ๕ โครงการ และเสนอโดย    
    อสม.ต.กะรนอีก ๒ โครงการ เชิญผู้รับผิดชอบโครงการได้นําเสนอโครงการต่อไป 
นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก   สําหรับ รพ.สต.กะรนในปีงบประมาณน้ีได้เสนอโครงการเข้าพิจารณา
กรรมการกองทุนฯ  เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ๕ โครงการดังน้ี 
     ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพตําบลควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างย่ังยืน         
    งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งก็คือ SRRT (Surveillance and Rapid        
    Response Team เป็นทีมเคลื่อนที่เร็ว ประจําหน่วยงานสาธารณสุขที่มีพ้ืนที่   
    รับผิดชอบในด้านการป้องกันควบคุมโรค) ในระดับตําบล โดยอ.เมือง จ.ภูเก็ต   
    ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศในด้านการควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง ตําบลกะรน 
    ก็เป็นส่วนหน่ึงในทีมงานของอําเภอเมืองภูเก็ต ดังน้ันรพ.สต.กะรนจึงคิดที่จะสร้าง
    ทีมควบคุมโรคเข้มแข็งในระดับตําบล เพ่ือจะได้พัฒนางานควบคุมโรคในลักษณะ
    ภาพรวมของตําบลให้ได้มาตรฐานต่อไป งบประมาณที่ขอสนับสนุนจะใช้จ่ายด้าน
    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมอาสาสมัครควบคุมโรค 
    จัดทําป้ายไวนิลและการประชุมซ้อมแผน เป็นต้น 
     ๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก กลุ่มผู้สูงอายุตําบลกะรนเพื่อพัฒนาสู่
    เกณฑ์ “ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ” ปี ๒๕๕๖ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท สําหรับ
    โครงการน้ีลักษณะงานจะเป็นการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุโดยละเอียดจากการ
    ส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจยังห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ซึ่งการตรวจสุขภาพลักษณะ
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    เช่นน้ี รพ.สต.กะรนยังไม่เคยทําในกลุ่มผู้สูงอายุเลย เมื่อผลออกมาก็จะได้         
    ฐานข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุใหม่หมดโดยละเอียดเพ่ือจะแยกกลุ่มตามสถานะ 
    สุขภาพ เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาได้มากขึ้น 
นายอิทธิพร  สังข์แก้ว   ตามโครงการที่ระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะทําโครงการไว้ ๑๒๐ คน ไม่ทราบ
รองประธานกองทุนฯ  ว่าใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกและครอบคลุมจํานวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลกะรน
    ทั้งหมดแค่ไหน อย่างไร 
นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก   กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เน่ืองจากเป็นการเร่ิมต้น
กรรมการกองทุนฯ  โครงการจึงกําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้เบ้ืองต้นตามจํานวนดังกล่าวไปก่อน เพราะ   
    หากจะทําทั่วพ้ืนที่เกรงจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณ  เพราะจะต้องใช้งบประมาณ
    ที่ค่อนข้างสูง 
นายอิทธิพร  สังข์แก้ว   ขอเสนอแนะว่าหากโครงการเลือกทําให้แค่บางกลุ่มอาจจะเกิดความ 
รองประธานกองทุนฯ  เข้าใจผิดว่าเทศบาลโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพที่สนับสนุนงบประมาณให้      
    รพ.สต.เลือกปฏิบัติและในอนาคต การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม         
    สาธารณะต่างๆอาจจะน้อยลงก็ได้  ฉะน้ันกลุ่มผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มคนในชุมชนที่
    สําคัญและมีความจําเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ือง ส่วนข้อจํากัดเรื่อง  
    งบประมาณคิดว่าไม่เป็นปัญหาหากโครงการท่ีเสนอมีความจําเป็นและเกิด       
    ประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนสูงสุด 
นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก   ขอขอบคุณทุกคําเสนอแนะ หากกรรมการบริหารกองทุนมีมติเห็นพ้อง
กรรมการกองทุนฯ  กันว่าให้ทําครอบคลุมทั้งตําบลกะรน ถือเป็นโอกาสที่ดีหากกองทุนจะสามารถ   
    สนับสนุนงบประมาณได้โครงการน้ีก็จะมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น โดยผู้รับผิดชอบ
    โครงการจะขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการใหม่เพ่ือนําเสนอต่ออนุกรรมการ
    เพ่ือตรวจสอบโดยละเอียดต่อไป 
นายวีระศักด์ิ  เอนกวงศ์สวัสด์ิ  ในการนําเสนอโครงการเข้าพิจารณาเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจาก
กรรมการ/เลขานุการกองทุนฯ กองทุนฯ ให้ทางผู้รับผิดชอบโครงการได้อ้างถึงแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้วยว่า
    โครงการที่นําเสนอนั้นอยู่ในประเด็นใดของแผนท่ีฯ จะอีกวิธีหน่ึงที่จะช่วยให้     
    แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้มากย่ิงขึ้น 
นายผดุงเกียรติ อ อุทกเสนีย์  เห็นด้วยกับแนวคิดน้ี ฉะน้ันโครงการต่างๆท่ีจะนําเสนอต่อไปรวมทั้งที่
ปรึกษากองทุนฯ   โครงการท่ีนําเสนอในครั้งน้ีด้วย จะระบุชัดว่าอยู่ในประเด็นใดของแผนที่ โดย     
    อาจจะระบุไว้ในหลักการและเหตุผลว่าเก่ียวข้องกับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์   
    อย่างไรบ้าง และเห็นด้วยที่ว่าโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุควรที่จะทําให้       
    ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เพราะจากฐานข้อมูลผู้สูงอายุตําบลกะรนมีประมาณ ๓๐๐ คน 
    ถือว่าไม่เยอะมากวิธีปฏิบัติอาจจะให้ทยอยมาเรื่อยๆเพ่ือให้ง่ายในการทํางาน ส่วน
    ในโครงการก็มีแค่การตรวจสุขภาพอย่างเดียวและโรคบางประเภทตรวจครั้งเดียว
    ไม่สามารถวัดผลได้  ซึ่งหากตรวจพบว่ามีปัญหาสุขภาพแล้ว ควรจะต้องคิดว่า   
    ทําอย่างไรต่อไป  
 
นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก   ๓. โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย ของบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 
กรรมการกองทุนฯ  ๔๔,๖๓๐ บาท  โครงการน้ีจัดทําขึ้นด้วยแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมการแพทย์    
    ทางเลือก ซึ่งสําหรับประเทศไทยแล้วกระบวนการรักษาโดยใช้สมุนไพรซึ่ง        
    มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อยลงและตัวยาหลายชนิดก็สามารถช่วยรักษาหรือ      
    บรรเทาอาการเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ตลอดจนเป็นที่รู้จักของนานาชาติ  
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    มากข้ึนทุกวัน ซึ่งในพื้นที่ตําบลกะรนก็มีภูมิปัญญาชาวบ้านมากมายที่ใช้ในการ  
    รักษาอาการเจ็บป่วยอยู่ในปัจจุบัน โดยยังมีการทํากันเป็นลักษณะกลุ่มย่อยๆ    
    ยังไม่มีการรวมตัวกันอย่างเป็นระบบแบบแผน ซึ่งหากมีโครงการข้ึนเพ่ือสนับสนุน
    กลุ่มคนเหล่าน้ีอย่างจริงจังก็จะเกิดการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้สู่รุ่นหลังๆเพ่ือ  
    สืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยกิจกรรมโครงการเป็น
    การจัดอบรมความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย การฝึกปฏิบัติการนวดเพ่ือสุขภาพและ    
    ในอนาคต ตําบลกะรนอาจจะมีคลินิกแพทย์แผนไทย เกิดขึ้นที่ รพ.สต.กะรน 
นายอิทธิพร  สังข์แก้ว   เห็นด้วยกับรพ.สต.กะรน ที่คิดทําเรื่องน้ีขึ้น เน่ืองจากพ้ืนที่ตําบลกะรน              
รองประธานกองทุนฯ         ในอดีตความรู้ต่างๆเก่ียวกับเรื่องการแพทย์แผนไทยมีอยู่พอสมควร แต่ด้วยความ
    เจริญของเมืองเข้ามาอย่างรวดเร็วทําให้สิ่งเหล่าน้ีค่อยๆหายไปโดยไม่มีผู้สืบทอด 
    ฉะน้ันจึงเป็นเรื่องดีที่มีโครงการน้ีเกิดขึ้น ส่วนขั้นตอนการดําเนินงานก็ขอให้      
    ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนต่อไป 
นายผดุงเกียรติ  อุทกเสนีย์  เพ่ือให้การดําเนินงานทําอย่างเป็นระบบควรสํารวจสมุนไพรที่มีใน        
ที่ปรึกษากองทุนฯ  พ้ืนที่ว่าสามารถช่วยในเรื่องใดได้บ้างและนํามาใช้กับผู้ป่วยโรคดังกล่าว บันทึก   
    ข้อมูล วัดผลก่อน-หลัง  สรุปผลให้เห็นภาพชัดเจนว่าได้ผลแค่ไหนอย่างไร 
นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก   ๔. โครงการควบคุมโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ งบประมาณ 
กรรมการกองทุนฯ  ๒๒,๒๖๐ บาท เน่ืองด้วยขณะนี้ รพ.สต.กะรน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การท่องเที่ยวแต่
    ยังไม่มีคลินิกให้บริการตรวจกามโรคเลย และจากสถานการณ์ตอนนี้โรคเก่ียวกับ
    ลักษณะน้ีนับวันย่ิงเพ่ิมขึ้น หากมีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเข้ามารักษา ก็จะรักษาใน
    รูปแบบผู้ป่วยธรรมดาเท่าน้ัน ซึ่งโครงการจะมีการจัดทําทะเบียน ให้ความรู้หญิง
    บริการในพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดทําคลินิกกามโรคใน รพ.สต.กะรนให้ได้ต่อไป 
นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์  เน่ืองจากหญิงบริการประเภทน้ีมักไม่อยู่ในพ้ืนที่เดิมนาน มักจะมีการ    
ที่ปรึกษากองทุนฯ  เปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเรื่อยๆขึ้นอยู่กับสถานการณ์การท่องเที่ยว ฉะน้ันหากจะ  
    ทําโครงการน้ีให้สําเร็จ จะต้องใช้บุคลากรอย่างน้อย ๓ คน และให้บริการเวลา   
    บ่ายเป็นต้นไป ต้องเตรียมสถานที่และเคร่ืองมือตรวจอีกพอสมควร ซึ่งเป็นภาระที่
    ค่อนข้างหนัก ดังน้ันรพ.สต.ควรจะต้องวางแผนเตรียมงานให้ดีเพ่ือโครงการน้ี     
    สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก   ๕. โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ใช้งบประมาณ  
กรรมการกองทุนฯ  ๔๔,๙๐๐ บาท ตามข้อมูลที่มี ภาวะโรคมะเร็งในปัจจุบันนับย่ิงทวีความรุนแรง    
    และพบผู้ป่วยมากขึ้น โดยทางรพ.สต.ทั่วประเทศเองก็ไม่ได้มีระบบการคัดกรอง  
    ที่ดีเท่าที่ควร จึงเป็นที่มาของโครงการน้ี โดยจะเน้นหนักโครงการไปที่ระบบการ  
    คัดกรองผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงด้วยวิธีการต่างๆโดยขณะน้ีได้สํารวจข้อมูลและคัดกรอง
    ข้อมูลพ้ืนฐานไว้บ้างแล้ว ซึ่งหากทําได้สําเร็จก็จะช่วยลดภาวะเส่ียงและจํานวน  
    ผู้ป่วยลงไปได้อีกวิธีหน่ึง 
 
     สําหรับโครงการท่ีเสนอโดย รพ.สต.กะรน ก็นําเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ในส่วน 
    อสม.ต.กะรน ก็มีโครงการที่นําเสนอ ๒ โครงการดังน้ี 
     ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอสม. สู่ อสม.เช่ียวชาญ โดยขอ    
    สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนทั้งสิ้น ๑๓๕,๒๐๐  บาท สําหรับโครงการน้ีเป็น
    โครงการต่อเน่ืองจากโครงการโรงเรียน อสม.ต.กะรน ปีที่ ๑ เมื่อปีงบประมาณที่
    ผ่านมาซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี ผู้รับผิดชอบโครงการจึงคิดจะสานต่อ  
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    ความสําเร็จเข้าสู่ปีที่ ๒ ในการสร้างโรงเรียนอสม.ขึ้นเพ่ือฝึกปฏิบัติ ให้ความรู้     
    กลุ่ม อสม.รุ่นใหม่ และเสริมสร้างความรู้เพ่ิมเติมกับ อสม.รุ่นเก่าเพ่ือก้าวสู่        
    อสม.เช่ียวชาญต่อไป 
     ๒. โครงการจิตอาสา พาชีวีสดใส ห่างไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 
    งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐  บาท เป็นโครงการที่ อสม.จะต้องทําการตรวจคัดกรอง
    โรคโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง หากระบบ   
    คัดกรองสามารถทําได้มากขึ้น ก็จะค้นพบผู้ป่วยกลุ่มใหม่ๆ จากกลุ่มเดิมที่เคย    
    คัดกรองในปีที่ผ่านมา ก็จะทําให้การแก้ไขปัญหาโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 
    ในพ้ืนที่ตําบลกะรนสามารถทําได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น 
นายปรีชา  ทวีทอง   ทั้งหมดที่นําเสนอไปก็เป็นโครงการที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณในปีน้ี
อนุกรรมการกองทุนฯ  ของกองทุนซึ่งวิธีปฏิบัติหลังจากน้ีคือ กรรมการจะลงมติเห็นชอบในหลักการ     
    หรือไม่ หากเห็นชอบ ทางผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องนําเสนอโครงการตามการ
    เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯทั้งเร่ืองการเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายและ 
    เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ขอสนับสนุนในบางโครงการหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
    โครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติย่ิงขึ้นโดยละเอียดผ่านการ         
    ตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน  จากน้ันจึงอนุมัติ    
    งบประมาณให้แต่ละโครงการต่อไป   
มติที่ประชุม   เห็นชอบ อนุมัติในหลักการโครงการทั้งหมดที่นําเสนอในการประชุมครั้งน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนฯ 
    - รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
    - การใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ในการจัดทําโครงการ 
นายวันเฉลิม  เหมสลาหมาด  สําหรับการดําเนินงานของกองทุนในทุกรอบปีงบประมาณจะต้องมีการ
อนุกรรมการ/ผช.เลขากองทุนฯ ประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนโดยกองทุนเองและอนุกรรมการระดับ      
    จังหวัด ซึ่งการประเมินตนเองของกองทุนน้ันทางฝ่ายเลขาได้ดําเนินการเสร็จสิ้น 
    แล้วและผลการประเมินตามข้อมูลที่นําเสนอตามที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้เห็น 
    ซึ่งสรุปผลแบ่งเป็น ๓ หมวดได้ดังน้ี  
     ๑. หมวด ก. การบริหารจัดการกองทุน ๖๐ คะแนน ผลการประเมินได้   
    ๔๖ คะแนน โดยแยกเป็น ๕ ประเด็นการประเมินคือ    
      - ศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุน  ๑๒ คะแนน ได้ ๑๒ คะแนน 
    - กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ    ๙ คะแนน ได้ ๘ คะแนน 
    - ระบบควบคุมตรวจสอบติดตามประเมินผล  ๙ คะแนน ได้ ๙ คะแนน 
    - ผลการดําเนินงานกองทุน ๔ ประเภท   ๑๕ คะแนน ได้ ๗ คะแนน 
    - การนําแผนที่ฯ มาใช้บริหารจัดการ   ๑๕ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน 
     
     ๒. หมวด ข. การมีส่วนร่วม ๓๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๑๘ คะแนน 
    โดยแยกเป็น ๓ ประเด็นการประเมินคือ 
    - การคัดเลือกและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ  ๙ คะแนน   ได้ ๙ คะแนน 
    - การสร้างการรับรู้ เข้าใจ และความสนใจ 
      ของประชาชนต่อกองทุน    ๑๖ คะแนน ได้ ๘ คะแนน 
    - การสมทบเงินของ อปท.และประชาชน  ๕ คะแนน  ได้ ๑ คะแนน 
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     ๓. หมวด ค. การสร้างนวัตกรรมกองทุนฯ ๑๐ คะแนน ได้ ๐ คะแนน 
    สรุปการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนฯ ประจําปี ๒๕๕๕ คะแนนเต็ม    
    ๑๐๐ คะแนน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกะรนได้ ๖๔ คะแนน   
    ระดับของศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเช่นเดียวกับ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา 
นายปรีชา  ทวีทอง   สําหรับทั้งหมดที่กล่าวมาน้ันเป็นผลการประเมินการบริหารจัดการ
อนุกรรมการกองทุนฯ  กองทุนในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากองทุนให้มี   
    ศักยภาพการบริหารจัดการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป จะเห็นได้ว่า  
    บางประเด็นกองทุนยังมีคะแนนที่น้อย เป็นโจทย์ให้คณะกรรมการต้องหาวิธีการ
    จัดการให้ดีขึ้นต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่        
    หากไม่มีข้อเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการจัดทําโครงการ 
    สืบเน่ืองจากที่ผ่านมากองทุนได้มีการจัดทําแผนที่ขึ้นมาแล้วหน่ึงครั้งเมื่อหลายปี   
    ที่ผ่านมา อยากขอความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมว่าจะยึดตามแผนที่ทางเดิน    
    ยุทธศาสตร์เดิมที่เคยทําแล้วไปขับเคลื่อนต่อหรือไม่  หรือควรจะทําใหม่อีกครั้ง  
    เพ่ือค้นหาประเด็นปัญหาใหม่ในชุมชน  
นายผดุงเกียรติ  อุทกเสนีย์  ขอเสนอว่าหลังจากน้ีโครงการที่นําเสนอเข้าพิจารณา จะต้องเพ่ิมหัวข้อ       
ที่ปรึกษากองทุนฯ  “ความสอดคล้องกับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์” เข้าไปไว้หลังจากช่ือโครงการ    
    แล้วระบุให้ชัดเจนว่าโครงการน้ันตรงกับประเด็นปัญหาด้านใด กลยุทธ์และ      
    กิจกรรมอะไร ในแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ และเห็นควรว่าแผนที่ฉบับเดิม         
    ยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ไปปรับให้ผู้จัดทําโครงการสามารถอ่านและทําความเข้าใจได้  
    ง่ายกว่าน้ี 
นายปรีชา  ทวีทอง   สรุปตามความเห็นของทุกท่านในประเด็นน้ีคือ ให้ใช้แผนที่ทางเดิน    
อนุกรรมการกองทุนฯ  ยุทธศาสตร์ฉบับเดิมขับเคลื่อนต่อ โดยปรับปรุงให้สามารถอ่านทําความเข้าใจง่าย
    ขึ้นและให้ผู้นําเสนอโครงการเพิ่มหัวข้อ”ความสอดคล้องกับแผนที่ทางเดิน       
    ยุทธศาสตร์” โดยระบุข้อมูลให้ชัดเจนว่าสอดคล้องในประเด็นไหน ตรงกับกลยุทธ์
    หรือกิจกรรมด้านใด 
นายอิทธิพร  สังข์แก้ว   คิดว่าการประชุมครั้งน้ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงและกองทุนก็ได้แนวทางใน
รองประธานกองทุนฯ  การบริหารจัดการที่มีศักยภาพมากข้ึน หากทุกท่านไม่มีประเด็นใดเพ่ิมเติม ขอปิด
    การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
    เทศบาลตําบลกะรน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖      
มติที่ประชุม   รับทราบ     
  
     ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 

  (ลงช่ือ)             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               (นางสาธิตา  จิตเมต) 
                       อนุกรรมการ / เลขาฯ  
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  (ลงช่ือ)             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวีระศักด์ิ  เอนกวงศ์สวัสด์ิ) 
                  กรรมการ / เลขานุการกองทุนฯ 
 

  (ลงช่ือ)             ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายอิทธิพร สังข์แก้ว) 
            รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 
 
 


