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รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 
เทศบาลตําบลกะรน  ครั้งท่ี ๓ ประจําปี ๒๕๕๖ 

วันจนัทร ์ที ่๓ มิถนุายน  ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาล  (ชั้น ๓) 

-------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายอทิธิพร  สังข์แก้ว     รองนายกเทศมนตรี     รองประธาน (ทําหน้าที่ประธาน) 
  ๒.  นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก ผอ.รพ.สต.กะรน     กรรมการ 
  ๓.  นายอนุรักษ์  แย้มคล้าย สมาชิกสภาเทศบาล         กรรมการ 
   ๔.  นายวรายุทธ์   บุญคง  ตัวแทนชุมชนบางลา        กรรมการ 
  ๕.  นายสุทศัน์   อนันตชาต ิ ตัวแทนชุมชนกะตะ           กรรมการ 
  ๖.  นายสญัญา   นวลพลับ ตัวแทนชุมชนคอกช้าง    กรรมการ 
  ๗.  เรือเอกเจด็จ  วิชรศรณ ์ ตัวแทนชุมชนกะรน    กรรมการ 
  ๘.  นายเมตต ์  ชูลกัษณ ์ ตัวแทนชุมชนโคกโตนด-กะตะน้อย   กรรมการ 
  ๙.  นายเสน่ห ์   ชูปาน  อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ    กรรมการ 
  ๑๐. นายทวีศักดิ ์  ศรอินทร์ อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ    กรรมการ 
  ๑๑. นายวีระศักดิ์  เอนกวงศส์วัสดิ ์ปลัดเทศบาลตาํบลกะรน          กรรมการ/เลขานุการ 
  ๑๒. นางกรรณิการ์  ณ ตะก่ัวทุ่ง รองปลดัเทศบาล       รองประธานอนุกรรมการ 
  ๑๓. นางประไพพรรณ  สกุลชิต ผู้อํานวยการกองคลัง    อนุกรรมการ 
  ๑๔. นายปรีชา   ทวีทอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  อนุกรรมการ 
  ๑๕. นางสาวภาวิณี  เฟ่ืองนวกิจ นักวิชาการการเงินและบัญช ี   อนุกรรมการ 
    ๑๖. นางอังค์รสิา  สังวรกาญจน์ หัวหน้าสํานักปลัด    อนุกรรมการ 
  ๑๗. นางสาธิตา   จิตเมต  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   อนุกรรมการ/เลขาฯ 
           ๑๘. นายวันเฉลิม   เหมสลาหมาด ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล   อนุกรรมการ/ผช.เลขา 
           ๑๙. นายผดุงเกียรติ  อทุกเสนีย์ สาธารณสุขอําเภอเมืองภูเก็ต   ที่ปรึกษากองทุนฯ                
ผู้ไม่มาประชุม   
  ๑.  นายทวี     ทองแช่ม นายกเทศมนตรี       ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายสมปอง   ดาบเพชร รองนายกเทศมนตรี            รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายไพโรจน์   สังข์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล         กรรมการ 
  ๔.  นางวารณี      เวชพันธ ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      อนุกรรมการ 
ผู้เข้ารว่มประชุม 
  ๑. นางเพียงใจ  จันทรม์ณี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผู้สังเกตการณ์ 
  ๒. นางสุทัสษา  ล้านทอง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผู้สังเกตการณ์  
  ๓. นางสิริวัลญช์  ปานสิร ิ  นวก.สาธารณสุขชํานาญการ ผู้สังเกตการณ์ 
  ๔. นายมนตรี   สดุสม  นวก.สาธารณสุขชํานาญการ ผู้สังเกตการณ์ 
  ๕. นายสายัณห์   ตันติกิจ  นวก.สาธารณสุขชํานาญการ ผู้สังเกตการณ์ 
เริ่มประชุม เวลา ๐๓.๐๐ น.    
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ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอิทธิพร สังข์แก้ว   ขอเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกะรนครั้งท่ี 
รองประธานกองทุนฯ  ๓/๒๕๕๖ หากคณะกรรมการทุกท่านพร้อม ก็ขอเร่ิมประชุมในวาระท่ี ๑ ได้เลย  
นายปรีชา  ทวีทอง   สําหรับการประชุมคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
อนุกรรมการกองทุนฯ  สําหรับครั้งน้ีตามวาระที่แจ้งไว้ในเอกสารประกอบด้วยทั้งสิ้น ๕ วาระการประชุม  
    สําหรับในวาระท่ี ๑ แจ้งเพ่ือทราบ ในวันน้ีมีคณะอนุกรรมการหลักประกันสขุภาพ 

จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมสังเกตการณ์และประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน 
ประจําปีงบประมาณที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
    
ระเบียบวาระที่ ๒            เร่ือง รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่๒/๒๕๕๖ 
นายปรีชา  ทวีทอง    ขอให้ทุกท่านดูรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ ตามเอกสารที่ให้ไว้
อนุกรรมการกองทุนฯ  โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ในเอกสารรายงานประกอบด้วย    
    หน้าแรกรายช่ือผู้มาประชุมและผู้ไม่มาประชุม  ถัดจากน้ันจะเป็นวาระการ       
    ประชุมพร้อมรายละเอียดการประชุมพร้อมมติที่ประชุมทั้ง ๕ วาระ ผู้เข้าร่วม    
    ประชุมท่านใดเห็นว่ามีข้อความไหนที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะได้
    รับรองรายงานการประชุมต่อไป 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  การนําเสนอโครงการเข้าพิจารณาขออนุมัติงบประมาณ 
นายปรีชา  ทวีทอง   ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีโครงการจะนําเสนอเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ
อนุกรรมการกองทุนฯ  ในการประชุมครั้งน้ีหรือไม่ 
นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะรน ขอนําเสนอโครงการภูเก็ตร่วมใจ
กรรมการกองทุนฯ  ต้านภัยโรคไข้เลือด ตําบลกะรน งบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท รายละเอียด        
    โครงการเบ้ืองต้นตามเอกสารที่ให้ไว้ ด้วยสืบเน่ืองจากปีน้ีเป็นปีระบาดของโรค   
    ไข้เลือดออก โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มจะระบาดรุนแรงย่ิงข้ึน รวมทั้ง    
    พ้ืนท่ีตําบลกะรนด้วย พิจารณาจากสถิติผู้ป่วยจากฐานข้อมูลของ สสจ.ภูเก็ตแล้ว
    พ้ืนท่ีตําบลกะรน ขณะน้ีมีผู้ป่วยแล้ว ๑๗ ราย (๑-๓๐เม.ย.๕๖) ดังน้ันโครงการน้ี
    จึงเป็นโครงการเร่งด่วนที่ต้องรีบดําเนินการเร็วที่สุด เน่ืองจากพ้ืนที่ตําบลกะรนมี
    ความหลากหลายของประชากรทั้งนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติตลอดจน    
    นักท่องเท่ียวชาวไทยสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาในพ้ืนท่ีน้ีอย่างต่อเน่ือง โดยมี    
    แนวคิดจะทําป้ายหรือเอกสารประชาสัมพันธ์หลายภาษาเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
    ของประชาชนและเข้าถึงทุกกลุ่มคนได้ครอบคลุมมากขึ้น   
นายปรีชา  ทวีทอง   ผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใดมีประเด็นสอบถามผู้รับผิดชอบโครงการ
อนุกรรมการกองทุนฯ  เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวต่อไป 
มติที่ประชุม  เ ห็นชอบ  อนุมัติ โครงการภูเ ก็ตร่วมใจต้านภัยโรคไข้ เลือดออก 

งบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท และให้ส่งรายละเอียดเสนออนุกรรมการตรวจสอบ 
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ระเบียบวาระที่ ๔  ติดตามผลการดําเนินงานโครงการที่ผ่านการอนุมตั ิ

โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะรน 
    - โครงการพัฒนาศักยภาพตําบลควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างย่ังยืน ๑๑๕,๐๐๐ บาท 
    - โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก กลุ่มผูสู้งอายุตําบลกะรนเพื่อพัฒนาสู่เกณฑ์ 
               “ชมรมผูสู้งอายุคุณภาพ” ปี ๒๕๕๖     ๘๐,๐๐๐    บาท 
    - โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย     ๔๔,๖๓๐    บาท 
    - โครงการควบคุมโรคตดิเชือ้ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์  ๒๒,๒๖๐    บาท 
    - โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม   ๔๔,๙๐๐    บาท 
    - โครงการเชิงบูรณาการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียจ.ภูเก็ต  ๔๑,๐๐๐    บาท 
        รวมงบประมาณ  ๓๔๗,๗๙๐  บาท 
    โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านตาํบลกะรน 
    - โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอสม. สู ่อสม.เชี่ยวชาญ  ๑๓๕,๒๐๐  บาท 
    - โครงการจิตอาสา พาชีวีสดใส  

ห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันหติสูง   ๑๒๕,๐๐๐  บาท 
        รวมงบประมาณ  ๒๖๐,๒๐๐  บาท 
นายพีระพงษ์   ชีพเหล็ก   ในส่วนโครงการที่กองทุนฯ อนุมัติงบประมาณให้กับรพ.สต.และชมรม 
กรรมการกองทุนฯ  อสม.ต.กะรนน้ัน จะขอแจ้งความคืบหน้าโครงการดังน้ี  

- โครงการเชิงบูรณาการป้องกันควบคุมมาลาเรียจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับ 
สสจ.ภูเก็ต ได้เร่ิมดําเนินการไปแล้ว แต่ปัญหาอุปสรรคอยู่ที่การเบิกจ่ายเงิน
เน่ืองจากเป็นโครงการลักษณะบูรณาการร่วมทั้งจังหวัดการสรุปโครงการในด้าน
การใช้จ่ายเงินต้องหาวิธีที่เหมาะสมต่อไป ส่วนการสรุปผลด้านกิจกรรม   ท่ีทําจะ
ทําลักษณะใกล้เคียงกับกองทุนฯอื่นๆ คือจะสรุปผลในภาพรวมท้ังจังหวัดและมี
รายละเอียดแยกย่อยของแต่ละพ้ืนที่ให้เห็นชัดเจน 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน อสม.สู่อสม.เชี่ยวชาญได้ดําเนินการ
ไปแล้ว โดยอยู่ในช่วงการอบรม อสม. โดยโครงการน้ีจะเชื่อมโยงด้วยสอง
โครงการคือโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกกลุ่มผู้สูงอายุและโครงการจิตอาสา   
พาชีวีสดใส ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิต เพราะต้องใช้กลุ่มอสม.ที่มีศักยภาพ
เป็นหลักในการดําเนินโครงการ  

- โครงการควบคุมโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ขณะน้ีได้
สํารวจพ้ืนที่เป้าหมายเพื่อเป็นฐานข้อมูลแล้ว รอการจัดอบรมกลุ่มเสี่ยงหน่ึงครั้ง 
 - โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย    ยังไม่มีการดําเนินการใดๆ โดยมี
แผนงานจะส่งตัวแทนอสม.เข้าอบรมแพทย์แผนไทย ๒ คนเพื่อนําความรู้ที่ได้รับ
มาเผยแพร่ต่อในพ้ืนที่ 

- โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม และโครงการ
พัฒนาศักยภาพตําบลควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างย่ังยืน ยังไม่มีความคืบหน้า      
ของโครงการในขณะน้ี 
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นายปรีชา  ทวีทอง   ในวาระการติดตามผลโครงการท่ีผ่านการอนุมัติงบประมาณ ผู้เข้าร่วม
อนุกรรมการกองทุนฯ  ประชุมท่านใดมีประเด็นสงสัย จะสอบถามผู้รับผิดชอบโครงการหรือไม่ หากไม่มี       
    จะเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป  
มติที่ประชุม       รับทราบ     
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ 
นายปรีชา  ทวีทอง   ในวาระการประชุมน้ีจะสรุปผลการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน  
อนุกรรมการกองทุนฯ  โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนมีคําแนะนําเพ่ิมเติม
    เพ่ือจะเป็นประโยชน์กับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการพัฒนากองทุนฯให้
    บรรลุวัตถุประสงค์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องตาม  
    ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯต่อไป  
นายสายัณห์  ตันติกิจ   สําหรับการบริหารจัดการกองทุนของตําบลกะรนนั้น ได้ตรวจสอบจาก
อนุกรรมการ จ.ภูเก็ต  เอกสารหลักฐานต่างๆท่ีฝ่ายเลขาได้เก็บรวบรวมแล้ว กองทุนฯมีการพัฒนาขึ้น   
    ขอชมเชยในเบื้องต้นที่อนุมัติงบประมาณให้ผู้ขอรับการสนับสนุน ไม่มีโครงการท่ี
    ผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ยังมีโครงการท่ีขอ     
     สนับสนุนเข้ามาน้อยคณะกรรมการจะตอ้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ    
    ข้อมูลมากกว่าน้ีโดยขอให้คําแนะนําเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นประโยชน์แก่กองทุนฯดังน้ี 

- ระเบียบของกองทุนฯ ที่สร้างข้ึนมาใช้เป็นแนวทางการบริหาร ทําไว้ใน
ปี ๒๕๕๓ ซึ่งปัจจุบันผ่านมาสามปีแล้ว โดยไม่เคยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเลย แนะนํา
ให้คณะกรรมการได้ปรับปรุงแก้ระเบียบใหม่ เพราะขณะน้ีมีกฎหมาย ระเบียบวิธี
ปฏิบัติใหม่ๆออกมาบังคับใช้เยอะ ส่วนใดที่ต้องปรับใหมใ่ห้ออกระเบียบฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ประเด็นที่ยังใช้ได้อยู่ก็ให้คงไว้ 

- การสรุปรายงานการประชุม ควรสรุปกะทัดรัด ทําความเข้าใจง่ายกว่า
ที่ทําอยู่ซึ่งดูยาก โดยตัวอย่างเอกสารการสรุปรายงานที่เหมาะสม ได้มอบไว้ให้
ฝ่ายเลขาไว้แล้ว 

- การอนุมัติโครงการต่างๆ ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
โครงการถึงความเหมาะสมกับงบประมาณที่กองทุนฯสนับสนุน เพ่ือป้องกันความ
ไม่คุ้มค่าของงบประมาณที่อนุมัติ 

- ขอชมเชยกองทุนฯที่ไม่มีโครงการขัดต่อระเบียบกองทุนฯ แต่มี
โครงการท่ีใช้งบประมาณน้อยที่สร้างกิจกรรมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เยอะ เช่น 
โครงการศรัทธาธรรมนําสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งควรมีกิจกรรมลักษณะน้ีให้มากขึ้น 

- การสรุปผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกโครงการที่กองทุนฯได้อนุมัติไปทํา
ได้ดี ครบถ้วน 

- แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนฯมีการจัดทําข้ึนมานานแล้ว ควรมี
การนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากข้ึน และหากเป็นไปได้ควรนํามาปรับปรุงใหม่ให้
ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน จะได้แก้ไขภาวะปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ได้
ตรงประเด็นมากข้ึน 
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- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ มีการนําเสนอ
ผ่าน Website ของเทศบาล ควรเพ่ิมช่องทางอื่นให้มากข้ึนเช่น เวทีประชาคม 
ป้ายไวนิล เอกสารประชาสัมพันธ์หรือแบบสอบถาม เป็นต้น  

- การเก็บรวบรวมเอกสารโดยเฉพาะเอกสารทางการเงิน กองทุนฯมีการ
เก็บอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนดี แต่ควรแยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เช่น กฎระเบียบ
เอกสารการเงิน โครงการหลังสรุปผล เป็นต้น เพ่ือการค้นหาที่สะดวกรวดเร็ว 
เพราะหากกองทุนฯดําเนินงานต่อไปเรื่อยๆ เอกสารจะเยอะข้ึน 

- เพ่ิมเติมคําแนะนําจาก สตง. หากหน่วยงานราชการขอสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฯ โครงการนั้นจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับภารกิจประจํา มิฉะน้ัน
จะถูกเรียกเงินคืน ขอฝากเรื่องน้ีไปยัง รพ.สต.ในพ้ืนท่ีด้วย 

- หากนายกเทศมนตรีในตําแหน่งประธานกองทุนไม่สามารถร่วมประชุม
ได้ โดยมอบหมายให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน สามารถทําได้แต่ต้องมีหนังสือ
มอบหมายงานที่ชัดเจน 

นายอิทธิพร  สังข์แก้ว   ขอขอบคุณอนุกรรมการกองทุนฯ จังหวัดภูเก็ต ที่ได้ให้คําแนะนําท่ีเป็น
รองประธานกองทุนฯ  ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักคือ
    ประชาชนในท้องถ่ิน มีโอกาสได้รับสิทธิการดูแลสุขภาพของตนอย่างทั่วถึง        
    สําหรับการประชุมครั้งน้ีหากไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นอื่น ขอปิดประชุม  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.  
   

 (ลงชื่อ)                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสาธิตา  จิตเมต) 
                        อนุกรรมการ / เลขาฯ  
 

  (ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวีระศักดิ์  เอนกวงศ์สวัสดิ์) 
                    กรรมการ / เลขานุการกองทุนฯ 
 

  (ลงชื่อ)               ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายอิทธิพร สังข์แก้ว) 
             รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 

                           


