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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องคการบริหารสวนตําบลในเมือง 
ครั้งท่ี 2/2563  ปงบประมาณ  2564 

วันท่ี  4  ธันวาคม  2563  เวลา  13.00 น.  เปนตนไป 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลในเมือง 

 
ผูเขาประชุม 

1. นายบรรเจิด  สอพิมาย  นายก อบต.ในเมือง  ประธานคณะกรรมการ ฯ 
2. นางกรรณิการ  รกัษา  ทองถ่ินอําเภอพิมาย   ท่ีปรึกษา 
3. นายบุญชัย  นันทิประภา  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพิมาย ท่ีปรึกษา 
4. นายไสว  กิตติถิรกุล  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
5. นายสมบูรณ  จูงกลาง  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
6. นางปญญา  จันทรศรี  ตัวแทน สอบต.ในเมือง   กรรมการ 
7. นางอภิญญา  ถวิลหวัง  หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม กรรมการ 
8. นางณัฐนิช  ลวดลาย  ตัวแทน อสม.    กรรมการ 
9. นางสุกันยา  เพ็ชรหิน  ตัวแทน อสม.    กรรมการ 
10. นางเอมอร  หม่ันรักษา  ผูแทนหมูบาน    กรรมการ 
11. นางสมศรี  ปรุงเรือน  ผูแทนหมูบาน    กรรมการ 
12. นางเจนจิรา  เอ้ืออาภาเศรษฐ ผูแทนหมูบาน    กรรมการ 
13. นางวิภารัตน  ไพคํานาม  ผูแทนหมูบาน    กรรมการ 
14. นายเท่ียง  สมนิยม  ผูแทนหมูบาน    กรรมการ 
15. นายวิเชียร  พลีดี   ปลัด อบต.ในเมือง        กรรมการและเลขานุการ 
16. นางเยาวลักษณ  ขยันงาน  ผูอํานวยการกองคลัง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
17. นางน้ําฝน  ทศกฎไพรี  นักวิชาการสาธารณสุข      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมเขาประชุม   
1. สาธารณสุขอําเภอพิมาย  ท่ีปรึกษา ติดราชการ 

  

ผูรวมประชุม 
1. นางสาวพลอยฤทัย  บุญใหญ พยาบาลวิชาชีพ 
2. นางสาวปรียาภัทร  ทําไถ  พยาบาลวิชาชีพ 
3. นางพิมล  ไทยแท  อนุกรรมการ  
4. นางสิริพรรณ  เนียมหม่ืนไวย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
5. นางสาวกรวิภา  ปายงูเหลือม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
6. นางธนวรรณ  กล่ําพิมาย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
7. นางสาวน้ําฝน  ถ่ินทองหลาง พยาบาลวิชาชีพ 
8. นางสาวนงนุช  อาจปร ุ  พยาบาลวิชาชีพ 
9. นางนฤมล  พากเพียร  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
10. นางสาวกุสุมา  จิตพิมาย  นักกายภาพบําบัด 
11. นางสาวปยวรรณ  แสนศรี  นักกายภาพบําบัด 
12. นางวาสนา  เจริญศิริ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหทราบ 
1. แจงการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนฯ   ดังนี้ 

- หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม  คุณอภิญญา  ถวิลหวัง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
- คุณผดุง  เบาแรง  ตัวแทน ส.อบต.  เสียชีวิต  ตองใหทาง  สภา อบต.  สงรายชื่อเขามาใหทาง  

คณะกรรมการกองทุน ฯ  เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการทานใหมแทน  แตทาง สภา  อบต.  ยังไม
สงรายชื่อ  จึงยังไมมีการแตงตั้งใหมแทน  ใหใชคณะกรรมการชุดเดิมไปกอน   

- คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  และ
บุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  ปรับจาก  คุณสํารวย  ปลั่งพิมาย  เปน  คุณอภิญญา  ถวิลหวัง  และ  
คุณนฤมล  วัฒนา  เปน  คุณสิริพรรณ  เนียมหม่ืนไวย  นอกนั้นทานอ่ืนคงเดิม 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  1/2563 
ประธาน  รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2563  มีจํานวนท้ังหมด  12 หนา  ขอใหคณะกรรมการตรวจสอบที
ละหนา   คณะกรรมการทานใดตองการแกไขแจงไดครับ  ถาไมมี  ประธานขอมติท่ีประชุม  รับรองรายงาน
การประชุมครั้งท่ี  1/2563  ประชุมในวันท่ี  20  มีนาคม  2563  ดวยครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวารท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและดําเนินการ 
3.1  การจัดสรรเงินใหกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลในเมือง  ประจําป

งบประมาณ 2564  จํานวนประชากร  14,418  คน  อัตราการจัดสรร  จาํนวน  45 บาท/ประชากร  คิด
เปนเงินจัดสรร  จํานวน  648,810.00 บาท (หกแสนสี่หม่ืนแปดพันแปดรอยสิบบาทถวน) 
คุณน้ําฝน  ทาง   สปสช.  ยังไมโอนเงินจัดสรรใหกับทางกองทุน ฯ  เม่ือ  สปสช. ไดโอนเงินจัดสรรใหกับทาง
กองทุน ฯ  แลว  ทาง  อบต.ในเมือง  ตองสมทบเงินเขากองทุน ฯ  รอยละ 50  เปนเงิน  324,405.- บาท  
รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น  973,215.- บาท  (แสนเจ็ดหม่ืนสามพันสองรอยสิบหาบาทถวน)   
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธาน  4.1  ปรับปรุงคําส่ังคณะกรรมการกองทุน ฯ  รายละเอียดดังนี้ 

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  

พ.ศ. 2561  ขอ 17  และขอยกเลิกคําสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลในเมือง  ท่ี 

8/2562  เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลในเมือง  เพ่ือ

ดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลในเมือง  ลงวันท่ี  28  พฤศจิกายน  

2562  จึงขอปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลใน

เมืองใหเปนปจจุบัน  ดังนี้ 

1. นายบรรเจิด  สอพิมาย    นายกองคการบริหารสวนตําบลในเมือง     เปนประธานกรรมการ 

2. นางกรรณิการ  รักษา    ทองถ่ินอําเภอพิมาย       เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

3. ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิมาย  หรือ  ตัวแทน       เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

4. สาธารณสุขอําเภอพิมาย  หรือ  ตัวแทน        เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

5. นายไสว  กิตติถิรกุล    ผูทรงคุณวุฒิ     เปนกรรมการ 
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6. นายสมบูรณ  จูงกลาง    ผูทรงคุณวุฒิ     เปนกรรมการ 

7. นางปญญา  จันทรศรี    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในเมือง เปนกรรมการ 

8. นางอภิญญา  ถวิลหวัง    หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม  เปนกรรมการ 

9. นางณัฐนิช  ลวดลาย    อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  เปนกรรมการ 

10. นางสุกันยา  เพ็ชรหิน    อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  เปนกรรมการ 

11. นางเอมอร  หม่ันรักษา      ผูแทนหมูบาน    เปนกรรมการ 

12. นางสมศรี  ปรุงเรือน       ผูแทนหมูบาน    เปนกรรมการ 

13. นางเจนจิรา  เอ้ืออาภาเศรษฐ ผูแทนหมูบาน    เปนกรรมการ 

14. นางวิภารัตน  ไพคํานาม      ผูแทนหมูบาน    เปนกรรมการ 

15. นายเท่ียง  สมนิยม      ผูแทนหมูบาน    เปนกรรมการ 

16. นายวิเชียร  พลีดี       ปลัดองคการบริหารสวนตําบลในเมือง เปนกรรมการและเลขานุการ 

17. นางเยาวลักษณ  ขยันงาน     ผูอํานวยการกองคลัง   เปนกรรมการและผูชวยเลขา 

18. นางน้ําฝน  ทศกฎไพรี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  เปนกรรมการและผูชวยเลขา 

รักษาการผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
1. พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจําปของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
2. พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนตามขอ 10  แหง

ตามประกาศคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่องหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติใน
ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ. 2561 

3. ออกระเบียบท่ีจําเปนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  ท้ังนี้ตองไมขัดหรือแยงประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่องหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 

4. สนับสนุนใหบุคคลในทองถ่ินสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขท้ังท่ีบาน  ในชุมชนหรือหนวย
บริการไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

5. ใหคําแนะนําในการจัดทําขอมูลและโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับงานสาธารณสุข
กลุมเปาหมายแกหนวยงาน  องคกรหรือกลุมประชาชน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน  รายการรับเงิน  การจายเงิน  และเงิน
คงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ประธาน  4.2 ปรับปรุงคําสั่งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง”  รายละเอียดดังนี ้

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่องหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติในระดับทองถ่ิน
หรือพ้ืนท่ี  พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี  13  กันยายน  2561  ขอ 18  จึงขอยกเลิกคําสั่งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลในเมือง  ท่ี  9/2562  เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
จัดบริการสาธารณสุข  สําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  ลงวันท่ี  28  พฤศจิกายน  2562  จึงขอปรับปรุง
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คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  และบุคคล
อ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงใหเปนปจจุบัน  ดังนี้ 

1. นายบรรเจิด  สอพิมาย    นายกองคการบริหารสวนตําบลในเมือง     เปนประธานอนุกรรมการ 
2. ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิมายหรือผูแทน     อนุกรรมการ 
3. สาธารณสุขอําเภอหรือผูแทน      อนุกรรมการ 
4. นางเอมอร  หม่ันรักษา     ผูแทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อนุกรรมการ 
5. นางวิภารัตน  ไพคํานาม     ผูแทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อนุกรรมการ 
6. นางอภิญญา  ถวิลหวัง     หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม อนุกรรมการ 
7. นางธนวรรณ  กล่ําพิมาย     ผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข อนุกรรมการ 
8. นางสิริพรรณ  เนียมหม่ืนไวย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   อนุกรรมการ 
9. นางพิมล  ไทยแท     ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ี อนุกรรมการ 
10. นายวิเชียร  พลีดี      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลในเมือง อนุกรรมการและเลขานุการ 
11. นางน้ําฝน  ทศกฎไพรี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ อนุกรรมการและผูชวยเลขาฯ 

    รักษาการผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  และบุคคล
อ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาอนุมัติโครงการแผนการดูแลรายบุคคล  รวมถึงคาใชจายตาม
แผนการดูแลรายบุคคลสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  และบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  ของศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุในชุมชน  หนวยบริการ  หรือสถานบริการ 
ประธาน  ปรับปรุงคําสั่งคณะทํางานกองทุน ฯ  รายละเอียดดังตอไปนี้ 

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ. 2561  ขอ 17  และขอยกเลิกคําสั่งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลในเมืองท่ี  10/2562  เรื่องแตงตั้งคณะทํางาน  ชวยเหลือการดําเนินงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลในเมือง  ลงวันท่ี  28  พฤศจิกายน  2562  จึงขอ
ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานข้ึนใหมใหเปนปจจุบันดังนี้ 
1. นางน้ําฝน  ทศกฎไพรี  นักวิชาการสาธารณสุข  เปนหัวหนาคณะทํางาน 
2. นางปยวรรณ  มุงกลาง  นักวิชาการพัสดุ   เปนคณะทํางาน 
3. นายพุฒิพงศ  โรจพิทักษเลิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน เปนคณะทํางาน 
4. นางเสาวนีย  อุนกระโทก  นักวิชาการตรวจสอบภายใน เปนคณะทํางาน 
5. นายธวัฒชัย  แคกลาง  นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนคณะทํางาน 
6. นายนิพนธ  ปฎิพัทธศรีสกุล นักพัฒนาชุมชน   เปนคณะทํางาน 
7. นางสาวฆฤตตา  วาทมณีกร นักวิชาการเงินและบัญชี       เปนเลขานุการและคณะทํางาน 

ใหคณะทํางานชุดนี้  มีหนาท่ีดังนี้  
1.  ใหคําแนะนําในเบื้องตนในการจัดทําขอมูลและโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับงานสาธารณสุขของ
กลุมเปาหมาย  ใหแกหนวยงาน  องคกร  หรือกลุมประชาชน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.  รวมกันพิจารณาโครงการตาง ๆ ในข้ันตน  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน ฯ  ตามขอ 10 และ
เสนอใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ 
3.  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
4.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายหรือเก่ียวของ 
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ดานธุรการ  การรับเงิน  การเบิกจายเงิน  มอบหมายให 
นางน้ําฝน  ทศกฎไพรี  นักวิชาการสาธารณสุข  มีหนาท่ี 

1.  งานธุรการ  ไดแก  การรับ  สงหนังสือกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จัดเตรียมเอกสารในการประชุม
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ 
2.  รวบรวมเอกสารแผนงาน/โครงการตาง ๆ ท่ีอนุกรรมการไดพิจารณาในข้ันตนเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ
กองทุน ฯ  พิจารณาอนุมัติ  ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน ฯ  ตามขอ 10  และรวบรวม
เอกสารรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาเห็นชอบ 
3.  จัดทําเอกสารดานการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  บันทึกขอตกลงและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับเงิน  
การจายเงิน  เก็บไวเพ่ือการตรวจสอบ 
4.  บันทึกขอมูลลงในเว็บไซดกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ไดแก  บันทึกโครงการ  กิจกรรม  การรับเงิน  การ
เบิกจายเงิน  สมุดคุมเช็ค  หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
5.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายหรือท่ีเก่ียวของ 

ดานการจัดทําบัญชี  และรายงาน  มอบหมายให 
นางเสาวนีย  อุนกระโทก  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  มีหนาท่ี 

1.  บันทึกบัญชี 
2.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  รายงานการรับเงิน  การจายเงิน  และเงินคงเหลือดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสสารสนเทศหรือระบบอ่ืน ๆ 
3.  สรุปพรอมท้ังรวบรวมและจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี  เพ่ือเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ใหความเห็นชอบ 
4.  จัดสงรายงานผลการดําเนินงานรายงานการรับเงิน  การจายเงิน  และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท่ีผานความเห็นชอบ  จากคณะกรรมการกองทุน ฯ แลว  ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต
ทุกไตรมาส  โดยใหจัดสงภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส 
5.  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  รายงานการรับเงิน  การจายเงิน  และ
เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแลว  ใหสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติเขตนครราชสีมา 
ประธาน  4.4  การพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ  ไดแก 

- รายงานการรับ – จาย  และเงินคงเหลือประจําเดือน 
- รายงานการรับ – จาย  และเงินคงเหลือประจําไตรมาส 
- สรุปการเบิกจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ขอเชิญทางทีมเลขา ฯ ครับ 
เลขา ฯ  ขอมอบหมายใหคุณเสาวนีย  อุนกระโทก  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ไดรายงานคะ 
คุณเสาวนีย  บัญชีเงินฝากมีจํานวน 2 บัญชี  ดังนี ้

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย  กองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.ในเมือง  ยอดเงิน  ณ.  วันท่ี  16  
พฤศจิกายน  2563  มีจํานวนเงิน  1,371,620.11  บาท  (หนึ่งลานสามแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันหก
รอยยี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค)  

2. บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน ตําบลในเมือง  เพ่ือการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง  ยอดเงิน  ณ.  วันท่ี  26  กันยายน  2563  มีจํานวนเงิน  46,004.36  บาท  (สี่หม่ืนหก
พันสี่บาทสามสิบหกสตางค)  

สรุปรายงานการรับ – จาย  และเงินคงเหลือประจําเดือน  ประจําไตรมาส  และสรุปการเบิกจายเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ฯ  ดังนี้ 
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1. ประจาํปงบประมาณ 2563  ประจําเดือน  มีนาคม – กันยายน 2563   
2. ประจําปงบประมาณ 2564  ประจําเดือน  ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 
3. ประจาํปงบประมาณ 2563  ไตรมาสท่ี 2 - 4 
 
ประจําเดือน/ 

ประจําไตรมาส/ 
ปงบประมาณ 2563 

 

 
รายการ 

 
จํานวนเงิน (บาท) 

มีนาคม  2563 ยกมา 
รับ  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
จาย  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ   
คงเหลือ 

1,677,701.41 
3,141.39 

300,000.00 
1,380,842.80 

เมษายน  2563 ยกมา 
รับ 
จาย   
คงเหลือ 

1,380,842.80 
 - 
- 

1,380,842.80 
พฤษภาคม  2563 ยกมา 

รับ 
จาย  ประเภท 1  หนวยบรกิาร โรงพยาบาล 4 โครงการ       
คงเหลือ 

1,380,842.80 
 - 

135,489.00 
1,245,353.80 

มิถุนายน  2563 ยกมา 
รับ 
จาย   
คงเหลือ 

1,245,353.80 
- 
- 

1,245,353.80 
กรกฎาคม  2563 ยกมา 

รับ 
จาย   
คงเหลือ 

1,245,353.80 
- 
- 

1,245,353.80 
สิงหาคม  2563 ยกมา 

รับ 
จาย   ประเภทท่ี 1 
        ประเภทท่ี 2 
รวมรายจาย 
คงเหลือ 

1,245,353.80 
- 

36,963.00 
86,168.00 

123,131.00 
1,122,222.80 

กันยายน  2563 ยกมา 
รับ  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
      เงินคืนโครงการ 
จาย   
คงเหลือ 

1,122,222.80 
2,104.31 

175,575.00 
- 

1,299,902.11 
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ประจําเดือน/ 
ประจําไตรมาส/ 

ปงบประมาณ 2563 

 
รายการ 

 
จํานวนเงิน (บาท) 

ประจาํปงบประมาณ 
2563 

ยกมา 
รับ   
- คาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพ 
- เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีไดรับจาก อปท. 
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
รวมรายรับ 
จาย   
- ประเภท 1 
- ประเภท 2 
- ประเภท 3 
- ประเภท 4 
- ประเภท 5 
รวมรายจาย 
รับเงินคืนโครงการ 
คงเหลือ 

966,951.66 
 

651,015.00 
 

325,510.00 
5,245.70 

981,770.70 
 

452,002.00 
151,348.00 

0 
142,900.00 
300,000.00 

1,046,250.00 
397,429.75 

1,299,902.11 
 

ตุลาคม  2563 ยกมา 
รับ 
จาย   
คงเหลือ 

1,299,902.11 
- 
- 

1,299,902.11 
พฤศจิกายน  2563 ยกมา 

รับ 
จาย 
รับคืนเงินจากโรงพยาบาลของโครงการปท่ีผานมา   
คงเหลือ 

1,299,902.11 
- 
- 

71,718.00 
1,371,620.11 

ไตรมาสท่ี 2   
ปงบประมาณ 2563 

ยกมา 
รับ  -เงินคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจาก สปสช. 
     -ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
รวมรายรับ 
จาย -ประเภท 1 
      -ประเภท 2 
      -ประเภท 4 
      -ประเภท 5 
รวมจาย 
คงเหลือ   
 

1,812,691.41 
325,510.00 

3,141.39 
328,651.39 
279,550.00 

38,050.00 
142,900.00 
300,000.00 
760,500.00 

1,380,842.80 
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ประจําเดือน/ 

ประจําไตรมาส/ 
ปงบประมาณ 2564 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

ไตรมาสท่ี 3 
ปงบประมาณ 2563 

ยกมา 
รับ 
จาย   
คงเหลือ 

1,380,842.80 
- 

135,489.00 
1,245,353.90 

ไตรมาสท่ี 4 
ปงบประมาณ  2563 

ยกมา 
รับ  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
จาย   
-ประเภท 1 
-ประเภท 2 
รับเงินคืนตามโครงการ 
คงเหลือ 

1,245,353.90 
2,104.31 

 
36,963.00 
86,168.00 

175,575.00 
1,299,902.11 

 
 
ประธานฯ  จากท่ีคุณเสาวนียรายงานการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลในเมือง  
มีทานใดสงสัยเก่ียวกับ รายรับ รายจาย ของกองทุน ฯ  หรือไม  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมรับรองดวยครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบเปนเอกฉันท 
 
คุณเสาวนีย  ตอไปเปนรายงานผลการดําเนินงาน  รายงานการรับเงิน  การจายเงิน  และเงินคงเหลือ  ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  LTC  ดังนี้ 

1. ประจําเดือน  กุมภาพันธ – กันยายน 2563  ปงบประมาณ  2563 
                 ตุลาคม – พฤศจิกายน  2564  ปงบประมาณ  2564 

2. ประจําไตรมาสท่ี 2 – 4  ปงบประมาณ  2563 
ประจําเดือน รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

กุมภาพันธ  2563 ยกมา 
รับ   
จาย   
คงเหลือ 

45,836.51 
- 
- 

45,836.51 
มีนาคม  2563 ยกมา 

รับ  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
จาย   
คงเหลือ 

45,836.51 
91.30 

- 
45,927.81 

เมษายน  2563 ยกมา 
รับ   
จาย   
คงเหลือ 

45,927.81 
- 
- 

45,927.81 



๙ 
 

ประจําเดือน/ 
ประจําไตรมาส 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

พฤษภาคม  2563 ยกมา 
รับ   
จาย   
คงเหลือ 

45,927.81 
- 
- 

45,927.81 
มิถุนายน  2563 ยกมา 

รับ   
จาย   
คงเหลือ 

45,927.81 
- 
- 

45,927.81 
กรกฎาคม  2563 ยกมา 

รับ   
จาย   
คงเหลือ 

45,927.81 
- 
- 

45,927.81 
สิงหาคม  2563 ยกมา 

รับ   
จาย   
คงเหลือ 

45,927.81 
- 
- 

45,927.81 
กันยายน  2563 ยกมา 

รับ  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
จาย   
คงเหลือ 

45,927.81 
76.55 

- 
46,004.36 

ประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ยอดยกมา  จากปท่ีผานมา 
รับ  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
จาย 
คงเหลือ 

45,836.51 
167.85 

- 
46,004.36 

ตุลาคม  2563 
ปงบประมาณ  2564 

ยกมา 
รับ   
จาย   
คงเหลือ 

46,004.36 
- 
- 

46,004.36 
พฤศจิกายน  2563 
ปงบประมาณ  2564 

ยกมา 
รับ   
จาย   
คงเหลือ 

46,004.36 
- 
- 

46,004.36 
ไตรมาสท่ี 2 
ปงบประมาณ  2563 

ยกมา 
รับ  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
จาย   
คงเหลือ 

45,836.51 
91.30 

- 
45,927.81 

 



๑๐ 
 

ประจําเดือน/ 
ประจําไตรมาส 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

ไตรมาสท่ี 3 
ปงบประมาณ  2563 

ยกมา 
รับ   
จาย   
คงเหลือ 

45,927.81 
- 
- 

45,927.81 
ไตรมาสท่ี 4 
ปงบประมาณ  2563 

ยกมา 
รับ  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
จาย   
คงเหลือ 

45,927.81 
76.55 

- 
46,004.36 

 
ประธาน ฯ  จากท่ีคุณเสาวนียรายงานการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง  มีทานใดสงสัยเก่ียวกับ  รายรับ  รายจาย ของกองทุน ฯ  หรือไม  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบเปนเอกฉันท 
ประธาน  4.5  สรุปผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ  ปงบประมาณ 2563  ปญหา  อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ 
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ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  ในภาพรวม 

1. เกิดสถานการณโรคระบาด  COVID 19  ทําใหบางโครงการดําเนินการลาชา  บางโครงการไมสามารถ
ดําเนินการได  เนื่องจาก  โครงการเปนแบบอบรม  ประชุมใหความรู  เปนการรวมตัวของคนหมูมาก  จึง
มีการคืนเงินโครงการ 

ประธาน  4.6  พิจารณาแผนการเงินประจําป 2563 
- พิจารณาไปแลวในหัวขอ 4.4 

 

 
 



๑๖ 
 

 
ประธาน  4.7  พิจารณาโครงการ  ประจําปงบประมาณ  2564  จํานวน  20  โครงการ   
            ขอเชิญทีมเลขา ฯ ครับ 
คุณน้ําฝน  ผูชวยเลขา ฯ  มีจํานวนโครงการท่ีนําเสนอเขามา  จํานวน 24  โครงการ  ทางคณะทํางานกองทุน ฯ  
ไดพิจารณาโครงการแลว  เห็นชอบนําเสนอเพ่ือใหคณะกรรมการกองทุน ฯ  พิจารณาอนุมัติ  จํานวน  20 
โครงการ  ซ่ึงในแตละโครงการจะขอใหทางผูรับผิดชอบโครงการไดนําเสนอ  หลังจากนําเสนอเสร็จสิ้นแลว  ขอให
ทางคณะกรรมการกองทุน ฯ  ไดซักถาม  เสนอความคิดเห็น  จากนั้นขอใหทางคณะกรรมการกองทุน ฯ  ลงมติ  
เห็นชอบ  หรือไมเห็นชอบ  เพราะสาเหตุใด  
 
โครงการท่ี 1 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.ในเมือง  ปงบประมาณ 2564  โดย  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  อบต.ในเมือง  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  จํานวน  145,000.- บาท   
กลุมเปาหมาย  ไดแกคณะกรรมการกองทุน ฯ  จํานวน  19 คน,  คณะอนุกรรมการกองทุน ฯ  จํานวน  7 
คน  และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  จํานวน  11 
คน  รวมจํานวน  37  คน 
วัตถุประสงค  เพ่ือใชในการพัฒนา  บริหารจัดการกองทุน ฯ  เปนคาใชจายในการดําเนินงานกองทุน ฯ  ตาม
ระเบียบของกองทุน ฯ 
รายละเอียดคาใชจาย  ดังตอไปนี้ 
1. คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ   
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน  19 คน ๆ ละ 25 บาท/ม้ือ  จํานวน 4 ม้ือ  เปนเงิน  1,900.- บาท 
-คาตอบแทนคณะกรรมการกองทุน ฯ  จํานวน  19 คน ๆ ละ 400 บาท/ ครั้ง  จํานวน 4 ครั้ง  เปนเงิน  
30,400.- บาท 
รวมเปนเงิน  32,300.- บาท (สามหม่ืนสองพันสามรอยบาทถวน) 
2. คาใชจายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัด บริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง  และบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน  11 คน ๆ ละ 25 บาท/ม้ือ  จํานวน 4 ม้ือ  เปนเงิน  1,100 บาท 
- คาตอบแทนคณะอนุกรรมการกองทุน ฯ  จํานวน 11 คน ๆ ละ 300 บาท / ครั้ง  จํานวน 4 ครั้ง  เปนเงิน  
13,200.- บาท 
รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น  14,300.- บาท  (หนึ่งหม่ืนส่ีพันสามรอยบาทถวน) 
3. คาใชจายในการจัดประชุมคณะทํางานกองทุน ฯ  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน 7 คน ๆ ละ 25 บาท/ม้ือ  4 ม้ือ  เปนเงิน  700 บาท 
- คาตอบแทนคณะทํางาน ฯ จํานวน 7 คน ๆ ละ 200 บาท/ ครั้ง  จํานวน 4 ครั้ง  เปนเงิน  5,600.- บาท 
รวมจํานวนเงิน  6,300.- บาท (หกพันสามรอยบาทถวน) 
4. คาใชจายตาง ๆ ในการบริหารจัดการกองทุน  และพัฒนาบริหารจัดการ 
- คาตอบแทนคาใชจายในการจัดประชุม  อบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
กองทุน  คาใชจายในการเดินทาง  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาท่ีพัก  และคาพาหนะในการเดินทาง  สําหรับ
คณะกรรมการกองทุน ฯ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  และ เจาหนาท่ีหนวยงานเจาหนาท่ีหนวยงาน
ของรัฐ  รวมท้ังพนักงานจางเหมา (ชั่วคราว) ของกองทุน  เปนเงิน  67,100  บาท 
- คาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ A4,  สมุด  ปากกา  ปากกาเคมี  ฯ ล ฯ  เปนเงิน  20,000 บาท 
- คาใชจายในการประชาสัมพันธกิจกรรมกองทุน ฯ  เชน  ปายไวนิล  จัดทําสื่อวิดิทัศน  เปนเงิน  5,000 
บาท 



๑๗ 
 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น  92,100.- บาท  (เกาหม่ืนสองพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
รวมจํานวนเงินท่ีใชท้ังโครงการ  เปนเงิน  145,000 บาท  (หนึ่งแสนส่ีหม่ืนหาพันบาทถวน) 
ประธาน ฯ  คณะกรรมการกองทุน ฯ  มีความเห็นอยางไรครับ  เชิญเสนอแนะครับ  ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอ
มติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ  “โครงการบริหารจัดการกองทุนหลกัประกันสุขภาพ  อบต.ในเมือง  
ปงบประมาณ 2564”  โดย  กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม  อบต.ในเมือง  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  
จํานวน  145,000.- บาท ครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท  
 

โครงการท่ี 2  โครงการใหความรูดานการปฐมพยาบาลและการเฝาระวังปญหาเด็กจมน้ํา  ตําบลในเมือง  
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ปงบประมาณ  2564  โดย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  อบต.ในเมือง
ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน  49,475.- บาท  (สี่หม่ืนเกาพันสี่รอยเจ็ดสิบหาบาทถวน)   
กลุมเปาหมาย  นักเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลในเมือง  จํานวน  200 คน  ประกอบดวย 
1.นักเรียนโรงเรียนทาว สรุนารีระดมอนุสรณ  จํานวน 50 คน 
2.นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานวังหิน  จํานวน 50  คน   
3.นักเรียนโรงเรียนมวงขามประชารักษ  จํานวน 10 คน   
4.นักเรียนโรงเรียนบานดอนแซะ  จํานวน  40 คน 
5.นักเรียนโรงเรียนอนุบาลประภารัตน  จํานวน  50 คน 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหความรูผูปกครองเด็กนักเรียน/ อสม. ในเขตองคการบริหารสวนตําบลในเมือง ดานการปฐมพยาบาล
และเฝาระวังปญหาเด็กจมน้ํา 
2. เพ่ือสรางกระแส การรับรูของคนในชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหเห็นความสําคัญของประเด็นปญหา
เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา 
3. เพ่ือสรางทักษะใหกับเด็กในดานการปฐมพยาบาล  และการชวยเหลือตนเอง  สามารถเอาชีวิตรอดจากการ
จมน้ํา  และสามารถชวยเหลือผูท่ีประสบภัยจากการจมน้ําได  
ประธาน ฯ  สามารถจัดโครงการนี้  ท่ี  หองประชุม  อบต.ในเมือง  ไดหรือไม 
คุณน้ําฝน  ในโครงการมีการฝกทักษะในน้ําดวย  และจะแบงกลุมเปน 3 กลุม  ฝกไลไปพรอม ๆ  กัน  ถากรณี
ท่ีจัดท่ี  หองประชุม  อบต.ในเมือง  จะไมมีสระสําหรับใหฝกทักษะตะโกน  โยน  ยื่น  (ในน้ํา)  
ประธาน ฯ   มีคณะกรรมการ ฯ  ทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอ
มติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการใหความรูดานการปฐมพยาบาลและการเฝาระวังปญหาเด็กจมน้ํา  ตําบล
ในเมือง  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ปงบประมาณ  2564  โดย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
อบต.ในเมืองขอรับสนับสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน  49,475.- บาท  (สี่หม่ืนเกาพันสี่รอยเจ็ดสิบหาบาท
ถวน)   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
  

โครงการท่ี 3  โครงการเสริมสรางความเขมแข็งชมรมผูสูงอายุเพ่ือสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี  แก
ผูสูงอายุในตําบลในเมืองป  2564 โดย  ชมรมผูสูงอายุตําบลในเมือง  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน  
58,000.- บาท 
กลุมเปาหมาย จํานวน  300 คน  ดังนี้ 
1.ผูสูงอายุจํานวน  200 คน  (เฉลี่ยหมูบานละ  8 – 14 คน) 
2.ผูนําชุมชน/หมูบาน  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  จํานวน 80 คน 
3.เจาหนาท่ีสาธารณสขุ  และประชาชนผูสนใจ  จาํนวน  20 คน 



๑๘ 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู  ความเขาใจในการปองกันโรคสมองเสื่อม  และการพลัดตกหกลม  การ
บริหารรางกายใหเมาะสมกับวัย 
2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู  ความเขาใจเรื่องหลักโภชนาการในวัยผูสูงอายุ 
3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถดูแลสุขภาพในชองปากของตนเองไดอยางถูกตอง 
4. เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินงานชมรมผูสูงอายุ 
รายละเอียดคาใชจาย  มีดังตอไปนี้ 
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน  300 คน × 75 บาท × 1 ม้ือ          เปนเงิน 22,500.- บาท 
- คาอาหารวางผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 300 คน × 25 บาท × 2 ม้ือ                 เปนเงิน  15,000.- บาท 
- คาวิทยากรในการอบรม  จํานวน 5 คน × 1 ชั่วโมง × 600 บาท × 4 วัน    เปนเงิน 12,000.- บาท 
- คาวัสดุเอกสารในโครงการ  จํานวนเงิน  5,000.- บาท  ประกอบดวย  (สมุดทะเบียนสมาชิกชมรม จํานวน 20 
หมูบาน ๆ ละ 1 เลม ๆ ละ 100 บาท  เปนเงิน  2,000 บาท,  คากลองใสเอกสารหมูบานละ 1 กลอง ๆ ละ 
150 บาท  เปนเงิน 3,000.- บาท) 
-คาทําความสะอาดและจัดเตรียมสถานท่ี  ครั้งละ 500 บาท  จํานวน  4 ครั้ง  เปนเงิน  2,000.- บาท 
- คาปายไวนิลโครงการ  ขนาด  2.5 × 4 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท  เปนเงิน  1,500.- บาท   
รวมจํานวน  58,000.- 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานใดเสนอความเห็นหรือไมครับ  เชิญแสดงความคิดเห็นครับ 
ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอมติ  ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ  โครงการเสริมสรางความเขมแข็งชมรมผูสูงอายุเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี  แกผูสูงอายุในตําบลในเมืองป  2564 โดย  ชมรมผูสูงอายุตําบลใน
เมือง  ขอรบัสนับสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน  58,000.- บาท 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
 
โครงการท่ี 4  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา  โดยชมรม อพปม.ตําบลในเมือง  ขอรับ
สนับสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน  20,775.- บาท 
กลุมเปาหมาย  ไดแก  ผูนําชุมชน,  อสม.,      อพปม. และประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลในเมือง  
จํานวน  100 คน 
วัตถุประสงคโครงการ 
1. ประชาชนมีความรู  ทัศนคติและการปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา 
2. เพ่ือปองกันควบคุมไมใหเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบาในชุมชน 
3. ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  ท่ีนําโดย  สุนัข  แมว  และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
4. เพ่ือสรางความตื่นตัวและกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมและเห็นความสําคัญในการนําสุนัข  แมว  และสัตว
เลี้ยงลูกดวยนม  ท่ีอยูในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
รายละเอียดคาใชจายโครงการ  ดังตอไปนี้ 
- คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารับการอบรม จํานวน 100 คน ๆ ละ 75 บาท จํานวน 1 ม้ือ  7,500.- บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการอบรม  จํานวน 100 คน ๆ ละ 25 บาท  จํานวน 2 ม้ือ  
 เปนเงิน  5,000. บาท 
- คาปายโครงการ  ขนาด  1.5 × 3 เมตร  ตารางเมตรละ 150 บาท  เปนเงิน  675.- บาท 
- คาวิทยากรบรรยายในการอบรม  จํานวน 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  เปนเงิน 3,600.- บาท 
- คาวัสดุในการอบรม จํานวนเงิน  4,000.- บาท  ประกอบดวย 
  คาแฟมใสเอกสาร  จํานวน 100 ใบ ๆ ละ 10 บาท  เปนเงิน  1,000.- บาท 



๑๙ 
 

  คาสมุดบันทึก  จํานวน 100 เลม ๆ ละ 10 บาท   เปนเงิน  1,000.- บาท 
  คาปากกา  จํานวน 100 ดาม ๆ ละ 10 บาท  เปนเงิน  1,000.- บาท 
  คาถายเอกสารประกอบการอบรม  จํานวน 100 ชุด ๆ ละ 10 บาท  เปนเงิน  1,000.- บาท 
รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น  20,775.- บาท  (สองหม่ืนเจ็ดรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานใดเสนอความเห็นหรือไมครับ  ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอมติท่ีประชุมในการ
พิจารณาอนุมัติ  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา  โดยชมรม อพปม.ตําบลในเมือง  ขอรับ
สนับสนนุงบประมาณ  จํานวนเงิน  20,775.- บาท 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
 

โครงการท่ี 5  โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเตนบาสโลปหมูท่ี 7  โดย ชมรมอสม.หมู 7  ต.ในเมือง  ขอรับ
สนับสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน  26,880.- บาท 
กลุมเปาหมาย  ไดแก  ประชาชนในหมูบาน    หมูท่ี 7  บานมวง  ประมาณ  20 คนตอวัน 
วัตถุประสงคโครงการ 
1.เพ่ือใหประชาชนในหมูบาน  ตระหนักถึงประโยชนของการออกกําลังกาย 
2.เพ่ือใหประชาชนในหมูบาน  มีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
3.เพ่ือลดภาวการณเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ เชน เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคอวน ฯ ล ฯ 
4.เพ่ือใหเปนแบบอยางการสงเสริมสุขภาพแกชุมชนตอไป 
รายละเอียดคาใชจายในโครงการ  มีดังนี้ 
1.คาวิทยากร (ผูนําออกกําลังกาย ) 1 คน × 1 ชม. × 300 บาท × 60 วัน  เปนเงิน 18,000.- บาท 
2.คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง  จํานวน 60 วัน  เปนเงิน 8,580.- บาท 
4.คาปายโครงการ  จํานวน 1 ปาย  เปนเงิน  300 บาท 
รวมจํานวนเงิน  26,880.- บาท 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานใดเสนอความเห็นหรือไมครับ  ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอมติท่ีประชุมในการ
พิจารณาอนุมัติ  โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเตนบาสโลปหมูท่ี 7  โดย ชมรมอสม.หมู 7  ต.ในเมือง  
ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน  26,880.- บาท 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
 

โครงการท่ี 6  โครงการขยะสรางคาลดโรคติดตอ  โดย  ชมรม อสม.หมู 7  ต.ในเมือง  ขอรับสนับสนุน
งบประมาณ  จํานวนเงิน  18,075.- บาท  
กลุมเปาหมาย  จํานวน 80 คน  ดังนี ้
1.ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารับการอบรม  จํานวน  50 คน 
2.คณะกรรมการดําเนินโครงการ ฯ  และประชาชนผูสนใจ  จํานวน  30 คน 
วัตถุประสงคโครงการ 
1. เพ่ือเพ่ิมรายไดใหประชาชนในชุมชน 
2. เพ่ือสรางจิตสํานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดลอม ใหกับประชาชนทุกครัวเรือนในชุมชน 
3. เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาพกายใจท่ีดี ปลอดโรค 
คาใชจายในโครงการ ฯ  ดังนี้ 
5.1. วันอบรมโครงการขยะสรางคา  ลดโรคติดตอ  จํานวนเงิน  14,025.- บาท 
  - คาอาหารวางสําหรับผูเขารับการอบรม  จํานวน 50 คน × 25 บาท × 2 ม้ือ      เปนเงิน  2,500.- 
บาท 
  - คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารับการอบรม จํานวน 50 คน × 75 บาท × 1 ม้ือ  เปนเงิน  3,750.- บาท 



๒๐ 
 

  - คาปายไวนิลโครงการ  ขนาด 1.5 × 3 เมตร  ตารางเมตรละ 150 บาท            เปนเงิน    675.-  บาท 
  - คาวัสดุอุปกรณสําหรับการอบรม  (แฟม + ปากกา + สมุด) ชุดละ 30 บาท  × 50 ชุด  เปนเงิน 1,500.- 
บาท 
  - คาวัสดุสาธิตสําหรับการฝกอบรม จํานวน 1 ชุด  เปนเงิน  2,000.- บาท 
  - คาวิทยากรในการฝกอบรม  จํานวน 2 คน × 3 ชั่วโมง × 600 บาท  เปนเงิน  3,600.- บาท 
5.2. วันประชุมถอดบทเรียน  ใหความรู  และสรุปผลความสําเร็จและหาอุปสรรคการทํางาน  จํานวนเงิน  
4,050.- บาท   
  - คาอาหารวางสําหรับผูเขารวมประชุมถอดบทเรียน จํานวน 30 คน × 25 บาท × 2 ม้ือ  เปนเงิน 1,500.- 
บาท 
  - คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมประชุมถอดบทเรียน  30 คน × 75 บาท × 1 ม้ือ  เปนเงิน  2,250.- 
บาท 
  - คาปากกาเคมี  จํานวน  12 ดาม ๆ ละ 15 บาท    เปนเงิน   180.- บาท 
  - คากระดาษบรูฟ  จํานวน  30 แผน ๆ ละ 4 บาท   เปนเงิน   120.- บาท   
ประธาน  มีคณะกรรมการทานใดเสนอความเห็นหรือไมครับ  ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอมติท่ีประชุมในการ
พิจารณาอนุมัติ  โครงการขยะสรางคาลดโรคติดตอ  โดย  ชมรม อสม.หมู 7  ต.ในเมือง  ขอรับสนับสนุน
งบประมาณ  จํานวนเงิน  18,075.- บาท  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
 
โครงการท่ี 7  โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเตนบาสโลป  หมูท่ี 11  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  จํานวน
เงิน  27,440.- บาท 
กลุมเปาหมาย  ไดแก   ประชาชนในหมูบาน    หมูท่ี 11  บานข้ีเหล็ก  ประมาณ  20 คนตอวัน 
วัตถุประสงคโครงการ 
1.เพ่ือใหประชาชนในหมูบาน  ตระหนักถึงประโยชนของการออกกําลังกาย 
2.เพ่ือใหประชาชนในหมูบาน  มีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
3.เพ่ือลดภาวการณเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ เชน เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคอวน ฯ ล ฯ 
4.เพ่ือใหเปนแบบอยางการสงเสริมสุขภาพแกชุมชนตอไป 
รายละเอียดคาใชจาย  มีดังนี้ 
1.คาวิทยากร (ผูนําออกกําลังกาย ) 1 คน × 1 ชม. × 300 บาท × 60 วัน  เปนเงิน 18,000.- บาท 
2.คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง  จํานวน 60 วัน  เปนเงิน 8,580.- บาท 
4.คาปายโครงการ ขนาด 1.5 × 3 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท  จํานวน 1 ปายเปนเงิน  675.- บาท 
5.คากระติกน้ํา  จํานวน 1 ใบ  เปนเงิน  150.- บาท                                              6. คาสมุดปกสีน้ํา
เงิน  เบอร 2  สําหรับลงทะเบียน ผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน 1 เลม ๆ ละ 35 บาท  เปนเงิน 35.- บาท 
รวมจํานวนเงิน  27,440.- บาท 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานใดเสนอความเห็นหรือไมครับ ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอมติท่ีประชุมในการ
พิจารณาอนุมัติ  โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเตนบาสโลป หมูท่ี 11  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
27,440.- บาท 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
 
 



๒๑ 
 

โครงการท่ี 8  โครงการสรางเสริมเด็กวัยเรียนสุขภาพดี  สูงดี  สมสวน  ตําบลในเมือง  อําเภอพิมาย  
ปงบประมาณ  2564 โดย  โรงพยาบาลพิมาย  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  20,175.- บาท 
กลุมเปาหมาย  ไดแก  ผูปกครองเด็กนักเรียนท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑ  จํานวน  16 ราย  ผูปกครองนักเรียนท่ีมี
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ  34 ราย  เด็กนักเรียนท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑ  16 ราย  เด็กนักเรียนท่ีมีน้ําหนักต่ํากวา
เกณฑ 34 ราย  รวมจํานวนผูเขารับการอบรม  100 ราย 
วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีน้ําหนักตามเกณฑมาตรฐานกรมอนามัย 
2. เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ 
3. เพ่ือใหนักเรียนท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน  สามารถปองกันความเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอน 
4. รอยละ 67  ของเด็กนักเรียนมีสวนสูงระดับดีและสมสวน 

คาใชจายในโครงการ  รายละเอียดดังนี้ 
1. คาอาหารวางสําหรับการอบรม  100 คน × 25 บาท × 2 ม้ือ  เปนเงิน  5,000.- บาท 
2. คาอาหารกลางวัน  100 คน × 75 บาท × 1 วัน  เปนเงิน  7,500.- บาท 
3. คาวัสดุ/อุปกรณประกอบการอบรม  (แฟมเอกสาร  ปากกา  สมุด) ชุดละ 30 บาท × 100 ชุด  เปนเงิน  

3,000.- บาท 
4. คาคูมือการสงเสริมภาวะโภชนาการในเด็กและแบบติดตามประเมินผลเด็กท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑ  และ

เด็กท่ีมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ  จํานวน 50 เลม × 60 บาท  เปนเงิน  3,000.- บาท 
5. คาอาหารตัวอยางสาธิต  กลุมน้ําหนักเกินเกณฑ  และกลุมน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ  เปนเงิน  1,000.- บาท 
6. คาจัดทําปายไวนิลโครงการขนาด 1.5 × 3 เมตร  จํานวน 1 แผน × ตรม. ละ 150 บาท  เปนเงิน  

675 บาท 
รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น  20,175.- บาท 

ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานใดเสนอความเห็นหรือไมครับ  ขอเชิญแสดงความคิดเห็นครับ  ถาไมมี  ประธาน 
ฯ  ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาอนุมัติ  โครงการสรางเสริมเด็กวัยเรียนสุขภาพดี  สูงดี  สมสวน  พัฒนาการ
สมวัย  ตําบลในเมือง  อําเภอพิมาย  ปงบประมาณ  2564 โดย  โรงพยาบาลพิมาย  ขอรับสนับสนุน
งบประมาณ  20,175.- บาท 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
 

โครงการท่ี 9  โครงการแกปญหางานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนางานอาหารปลอดภัย  ป 2564  โดย  
โรงพยาบาลพิมาย  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  33,900.- บาท 
กลุมเปาหมาย  ผูประกอบการรานอาหาร  แผงลอยอาหารเขต  อบต.ในเมือง  จํานวน  100 คน 
วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพ่ือเปนการเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร  และรานจําหนายอาหารภายใน
เขตพ้ืนท่ีเปาหมาย 

2. เพ่ือเปนการประกันคุณภาพอาหารภายในเขตพ้ืนท่ี  ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายและโรคภัยไขเจ็บท่ี
มีสาเหตุอันเนื่องมาจากการบริโภค 

3. เพ่ือใหผูประกอบการจําหนายอาหารมีความรูในดานการสุขาภิบาลอาหาร  เพ่ือสุขลักษณะท่ีปลอดภัย
ของผูบริโภค 

รายละเอียดคาใชจาย  มีดังนี้ 
1. คาอุปกรณทดสอบสารปนเปอนในอาหาร 4 ชนิด 
- ชุดทดสอบสารบอแรกซในอาหาร 5 ชุด ๆ ละ 200 บาท  เปนเงิน  1,000.- บาท 
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- ชุดทดสอบสารกันราในอาหาร 5 ชุด ๆ ละ 200 บาท  เปนเงิน  1,000.- บาท 
- ชุดทดสอบสารฟอกขาวในอาหาร  5 ชุด ๆ ละ 200 บาท  เปนเงิน  1,000.- บาท 
- ชุดทดสอบสารฟอรมาลินในอาหาร 20 ชุด ๆ ละ 50 บาท  เปนเงิน  1,000.- บาท 
2. คาชุดตรวจแบคทีเรียในอาหาร,  ภาชนะ,  ผูปรุงอาหาร  (SI-2)  จํานวน 500 ขวด ๆ ละ 20 บาท  

เปนเงิน  10,000.- บาท 
3. คาชุดอุปกรณตรวจ SI–2  ไดแก  ตะเกียงแอลกอฮอล 1 อัน  เปนเงิน  300 บาท 
4. คาเอกสารประกอบการอบรม  100 ชุด ๆ ละ 40 บาท  เปนเงิน 4,000.- บาท 
5. คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับอบรมใหความรูแกผูประกอบการ  การจําหนายอาหาร  100 คน ๆ 

ละ 70 บาท  เปนเงิน  7,000.- บาท 
6. คาตอบแทนวิทยากร  จํานวน 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง  ๆ ละ 600 บาท  เปนเงิน  3,600.- บาท 

รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น  33,900.- บาท 
ประธาน ฯ  เชิญคณะกรรมการแสดงความคิดเห็นครับ 
คุณเจนจิรา  คาอาหารกลางวันควรปรับเปน  75 บาทใหเทากับโครงการอ่ืน ๆ คะ 
คุณน้ําฝน  เม่ือปรับคาอาหารกลางวันจาก 70 บาท  เปน 75 บาท   จํานวนเงินท่ีขอรับการสนับสนุนเพ่ิมข้ึน  
500 บาท  ดังนั้นจะปรับ  จาก  33,900.- บาท  เปนจํานวนเงิน  34,400. บาท 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานใดเสนอความเห็นหรือไมครับ ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอมติท่ีประชุมในการ
พิจารณา  โครงการแกปญหางานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนางานอาหารปลอดภัย  ป 2564  โดย  
โรงพยาบาลพิมาย  ขอรับสนับสนุนงบประมาณเดิม  33,900.- บาท  ปรับเปน  34,400.- บาทครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
 
โครงการท่ี 10  โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือดเกษตรกรท่ีใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ป 2564  โดย  
โรงพยาบาลพิมาย  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน  33,042.- บาท 
กลุมเปาหมาย  ไดแก  กลุมเกษตรกรผูใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พ้ืนท่ี ม.5,  ม.6,  ม.7,  ม.15,  ม.19  และ ม.
21  ต.ในเมือง  และเกษตรกรผูสนใจเขารวมโครงการ  จํานวน  180 คน 
วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพ่ือตรวจหาสารเคมีในเลือดเกษตรกรท่ีใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
2. เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับอันตราย  วิธีการปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง  การละ ละ เลิกใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
3. เพ่ือปองกันเกษตรกรเจ็บปวยจากการทํางาน 

รายละเอียดคาใชจายในโครงการ  มีดังนี้ 
1. คาชุดตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร 2 ชุด ๆ ละ 321 บาท  เปนเงิน  642.- บาท 
2. คาเอกสารและวัสดุ/อุปกรณประกอบการอบรม  ชุดละ 40 บาท × 180 ชุด  เปนเงิน  7,200.- บาท 
3. คาอาหารวางและน้ําดื่มสําหรับผูเขาอบรม  ตรวจหาระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส  จํานวน 180 คน ๆ 

ละ 25 บาท 2 ม้ือ  เปนเงิน  9,000.- บาท 
4. คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขาอบรม  จํานวน  180 คน × 70 บาท  เปนเงิน  12,600.- บาท 
5. คาวิทยากรบรรยายใหความรู  2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  เปนเงิน  3,600.- บาท 

รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น  33,042.- บาท 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานใดเสนอความเห็นหรือไมครับ  ขอเชิญแสดงความคิดเห็นครับ 
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คุณน้ําฝน  คณะทํางานกองทุน  ไดพิจารณาโครงการ  ขอใหปรับชื่อโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใช
เงินของ กองทุน ฯ   โดยปรับชื่อโครงการเปนชื่อ  “โครงการอบรมใหความรูกลุมเสี่ยงสัมผัสสารเคมีท่ีใชกําจัด
ศัตรูพืชตําบลในเมือง”  แทนชื่อโครงการเดิม 
คุณปญญา  คาอาหารกลางวันควรปรับเปน  75 บาทใหเทากับโครงการอ่ืน ๆ คะ 
คุณน้ําฝน  เม่ือปรับคาอาหารกลางวันจาก 70 บาท  เปน 75 บาท   จํานวนเงินท่ีขอรับการสนับสนุนเพ่ิมข้ึน  
900 บาท  ดังนั้นจะปรับ  จาก  33,042.- บาท  เปนจํานวนเงิน  33,942.- บาท 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานใดเสนอความเห็นหรือไมครับ ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอมติท่ีประชุมในการ
พิจารณาอนุมัติ   โครงการอบรมใหความรูกลุมเสี่ยงสัมผัสสารเคมีท่ีใชกําจัดศัตรูพืชตําบลในเมือง ปงบประมาณ  
2564 โดย  โรงพยาบาลพิมาย  ขอรับสนับสนุนงบประมาณเดิม  33,042.- บาท  ปรับเปน  33,942.- บาท
ครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโรงการ  เปนเอกฉันท 
โครงการท่ี 11  โครงการอบรมใหความรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  NCD โรคท่ีคุณปองกันได  ป 2564  โดย
โรงพยาบาลพิมาย  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  34,565.- บาท 
กลุมเปาหมาย  ไดแก  กลุมเสี่ยงสูงโรคเบาหวานและกลุมเสี่ยงสูงโรคความดันโลหิต  จํานวน  160 คน  และ  
เจาหนาท่ีศูนยสุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม  โรงพยาบาลพิมาย  จํานวน 6 คน  รวมจํานวนท้ังสิ้น  166 คน 
วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพ่ือใหกลุมเสี่ยงสูงตอโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  มีความรูในการดูแลสุขภาพของตนเอง  
สามารถนําความรูไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไดอยางเหมาะสม 

2. เพ่ือใหกลุมเสี่ยงสูงตอโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง  ความเสี่ยง
ลดลง 

3. เพ่ือลดอัตราการเกิดผูปวยรายใหมในโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
รายละเอียดคาใชจาย  มีดังนี้ 

1. คาตอบแทนวิทยากรกลุม 4 กลุม ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 3 ชม.  ๆ ละ 600 บาท  เปนเงิน  7,200.- บาท 
2. คาอาหารวางสําหรับผูเขารับการอบรม,  เจาหนาท่ี  จํานวน 166 คน ๆ ละ 25 บาท 2 ม้ือ  เปนเงิน  

8,300.- บาท 
3. คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารับการอบรม,  เจาหนาท่ี  จํานวน 166 คน ๆ ละ 75 บาท  1 ม้ือ  เปน

เงิน  12,450.- บาท 
4. คาวัสดุสํานักงานและเอกสารประกอบการอบรม  160 ชุด ๆ ละ 30 บาท  (แฟม,  ปากกา,  แบบ

บันทึกขอมูล,  ปายชื่อ)  เปนเงิน  4,800.- บาท 
5. คาตัวอยางอาหารสาธิต  เปนเงิน  500.- บาท 
6. คาปายโครงการ  ขนาด 1.5 × 3 เมตร  ตรม.ละ 150 บาท  เปนเงิน  675.- บาท 
7. คาปาย  ยา 8 ขนาน  ขนาด 0.8 × 1 เมตร  ปายละ 80 บาท  จํานวน 8 ปาย  เปนเงิน  640.- บาท 

รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น  34,565.- บาท 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานใดเสนอความเห็นหรือไมครับ ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอมติท่ีประชุมพิจารณา
อนุมัติ  โครงการอบรมใหความรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  NCD โรคท่ีคุณปองกันได  ป 2564  โดย
โรงพยาบาลพิมาย  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  34,565.- บาท  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
 

โครงการท่ี 12  โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  ประชาชนกลุมอายุ 15 ปข้ึน
ไป  โดย  โรงพยาบาลพิมาย  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน  108,220.- บาท 
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กลุมเปาหมาย  ไดแก   
1. ประชากร  20 หมูบานในเขต  อบต. ในเมือง  ท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป  จํานวน 8,200 คน 
2. ประชาอายุ 35 ปข้ึนไป  ท่ีตองเจาะน้ําตาลในเลือด  จํานวน 5,600 คน 

วัตถุประสงคโครงการ 
1. เพ่ือใหประชากรกลุมอายุ 15 ปข้ึนไปในเขตรับผิดชอบ  ไดรับการคัดกรองภาวะเสี่ยงตอโรคเบาหวาน  

ความดันโลหิต 
2. เพ่ือใหประชากรกลุมอายุ 15 ปข้ึนไปในเขตรับผิดชอบ  ไดมีความรูโดยใหมีบทบาทในการจัดการ

สุขภาพหรือดูแลสุขภาพตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน 
3. เพ่ือใหประชาชนอายุ 35 ปข้ึนไป  ซ่ึงเปนกลุมเสี่ยงสูงท่ีจะเปนโรคเบาหวานไดมากกวากลุมอ่ืนไดรับการ

เจาะเลือดเพ่ือหาระดับน้ําตาลในเลือด (DTX) 
4. เพ่ือใหประชาชนท่ีไดรับการคัดกรองแลวพบวาอยูในกลุมเสี่ยงสูง/สงสัยผูปวยรายใหมไดรับการดูแลท่ี

เหมาะสมตามเกณฑ 
รายละเอียดคาใชจายในโครงการ  มีดังนี้ 

1. คาจางเหมาจัดทําเอกสารแบบคัดกรองจํานวน  8,200.- ชุด × 1 บาท  เปนเงิน  8,200.-บาท 
2. คาจางเหมาบันทึกขอมูลการคัดกรองจํานวน  8,200.- ชุด × 5 บาท  เปนเงิน  41,000.- บาท 
3. คาวัสดุ  (เวชภัณฑมิใชยา)  เพ่ือเจาะ DTX  ประชาชนกลุมอายุ 15 ปข้ึนไป  จํานวนเงิน 31,920.- บ. 
- แผน strip  + เข็มเจาะ DTX  จํานวน 5,600 ชุด × 5.20 บาท  เปนเงิน  29,120.- บาท 
- สําลีแอลกอฮอล  จํานวน 5,600 กอน ๆ ละ 0.50 บาท  เปนเงิน  2,800.- บาท 
4. คาวัสดุ  (เวชภัณฑมิใชยา)  เพ่ือเจาะ DTX  ประชาชนกลุมเสี่ยงสูง/สงสัยผูปวยรายใหมตอโรคเบาหวาน  

จํานวนเงิน 17,100.- บ. 
- แผน strip  + เข็มเจาะ DTX  จํานวน 1,500 ชุด × 5.20 บาท × 2 ครั้ง  เปนเงิน  15,600.- บาท 
- สําลีแอลกอฮอล  จํานวน 1,500 กอน ๆ ละ 0.50 บาท × 2 ครั้ง  เปนเงิน  1,500.- บาท 
5. คาอาหารวาง  หมูบานละ 500 บาท × 20 หมูบาน  เปนเงิน  10,000.- บาท 

รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น  108,220.- บาท 
ประธาน ฯ  ขอเชิญคณะกรรมการแสดงความคิดเห็นครับ 
รองไสว  ผมเห็นวา  อาหารวางควรเพ่ิมจากหมูบานละ  500 บาท  เปน  1,000.- บาทครับ  เนื่องจากแตละ
หมูบานมีผูเขารับการอบรม และเจาะเลือดเปนจํานวนมาก  เกรงวาจะไมเพียงพอครับ 
คุณน้ําฝน  จากท่ีรองไสวแสดงความคิดเห็น  ถาเพ่ิมคาอาหารวางหมูบานละ 500 บาท  จะเปนเงินคาอาหารวาง
ท้ังสิ้น  20,000.- บาท  ดังนั้น  รวมจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ฯ  เปนจํานวนเงิน  
118,220.- บาท 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานใดเสนอความเห็นหรือไมครับ ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอมติท่ีประชุมในการ
พิจารณาอนุมัติ  โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  ประชาชนกลุมอายุ 15 ปข้ึน
ไป  โดย  โรงพยาบาลพิมาย  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  จากเดิม  108,220.- บาท  เปนจํานวนเงิน  
118,220.- บาท   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
 

โครงการท่ี 13  โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  โรคอุบัติใหม  ป 2564  โดย  โรงพยาบาลพิมาย  
ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  เปนเงิน  91,395.- บาท 
กลุมเปาหมาย  ไดแก  กํานัน/ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน  อสม.  อสร.  อสว.  ประชาชนท่ัวไป  จํานวน  354 คน 
วัตถุประสงคโครงการ 



๒๕ 
 

1. เพ่ือใหความรู  สรางความเขาใจ  กระตุนใหเกิดพฤติกรรมในการปองกันควบคุมโรคติดตอ 
2. เพ่ือปองกันควบคุมการระบาด  และลดอัตราการปวยดวยโรคติดตอ 
3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอในชุมชน 

รายละเอียดคาใชจายในโครงการ  มีดังนี้ 
1. คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม  จํานวน  354 คน × 75 บาท  เปนเงิน  26,550.- บาท 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมอบรม  จํานวน   354 คน × 25 บาท × 2 ม้ือ  เปนเงิน  

17,700.- บาท 
3. คาตอบแทนวิทยากรกลุม  2 คน × 4 ชั่วโมง × 600 บาท × 2 วัน  เปนเงิน  9,600.- บาท 
4. คาแผนพับประชาสัมพันธ  ความรูเรื่องโรคติดตอ  5,000  แผน × 1 บาท เปนเงิน  5,000.- บาท 
5. คาเอกสารและวัสดุ/อุปกรณประกอบการอบรม  ชุดละ 30 บาท × 354 ชุด  เปนเงิน  10,620.- บาท 
6. คาบํารุงสถานท่ี  หอประชุมอําเภอพิมาย  200 บาท × 2 วัน  เปนเงิน  1,000.- บาท 
7. คาสื่อปายไวนิลประชาสัมพันธ  ขนาด 1.5 เมตร × 3 เมตร × 150 บาท  × 31 แผน  เปนเงิน  

20,925.- บาท 
รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น  91,395.- บาท 
ประธาน ฯ  มีกรรมการทานใดเสนอความเห็นหรือไมครับ ขอเชิญแสดงความคิดเห็นครับ  ถาไมมี  ประธาน ฯ  
ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาอนุมัติ  โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  โรคอุบัติใหม  ป 2564  โดย  
โรงพยาบาลพิมาย  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  เปนเงิน  91,395.- บาท 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
 

โครงการท่ี 14  โครงการมหัศจรรย  1000 วันแรกแหงชีวติ  โรงพยาบาลพิมาย  โดยโรงพยาบาลพิมาย  ขอรับ
สนับสนุนงบประมาณ  38,100.- บาท 
กลุมเปาหมาย  หญิงตั้งครรภในเขต  อบต.ในเมือง  จํานวน  30 คน  ม. 3, 5, 6, 15, 16, 17, 19 และ 21,  
เด็กอายุ 0-2 ป  ในเขต  อบต.ในเมือง  จํานวน 30 คน ม. 3, 5, 6, 15, 16, 17, 19 และ 21 
วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาและสงเสริมสุขภาพเด็กใหมีความสมบูรณท้ังทางรางกาย  จิตใจ  มีสติปญญาและศักยภาพท่ีดี
ในชวง 1,000 วันแรกแหงชีวิต 

2. เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหครอบครัวชุมชน    และสังคมตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลและเอาใจ
ใสตอสุขภาพของสตรีมีครรภและเด็กอายุ 0-2 ป  รวมท้ังการสรางความผูกพันระหวางเด็ก  ครอบครัว  
และชุมชน 

3. เพ่ือบูรณาการงานอนามัยแมและเด็ก  สรางความรวมมือจากครอบครัว  ภาคีเครือขายและองคกรตาง ๆ  
ในการพัฒนาสุขภาพสตรีและเด็กอายุ 0-2 ป  รวมท้ังการรวมกันแกปญหา 

4. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและเพ่ิมการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน  ตามชุดสิทธิประโยชนท่ีพึงไดรับใน
กลุมสตรีตั้งครรภและเด็กอายุ 0-2 ป 

รายละเอียดคาใชจายในโครงการ  มีดังนี้ 
1. แถบตรวจทดสอบการตั้งครรภ  (UPT)  ใชงบบูรณาการโรงพยาบาลพิมาย 
2. เสริมนมจืดสําหรับหญิงตั้งครรภกลองละ 10 บาท × 30 คน × 90 วัน  เปนเงิน  27,000.- บาท 
3. เสริมไข  ฟองละ 4 บาท × 30 คน × 90 วัน  เปนเงิน  10,800.- บาท 
4. เสริมยาเม็ด  เสริมไอโอดีนธาตุเหล็ก  ใชงบบูรณาการโรงพยาบาลพิมาย 
5. เสริมยาเม็ด บํารุงเลือด  ใชงบบูรณาการโรงพยาบาลพิมาย 
6. คาปายโครงการ ฯ  รณรงค  ขนาด 1 × 2 เมตร  × 150 บาท  เปนเงิน  300.- บาท 



๒๖ 
 

รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น  38,100.- บาท 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานอ่ืนจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไมครับ  ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอมติท่ีประชุมใน
การพิจารณาอนุมัติ  โครงการมหัศจรรย  1000 วันแรกแหงชีวิต  โรงพยาบาลพิมาย  โดยโรงพยาบาลพิมาย  
ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  38,100.- บาท 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
 

โครงการท่ี 15  โครงการมหัศจรรย  1000 วันแรกแหงชีวติ  PCU เมืองใหม  โดยศูนยสุขภาพชุมชนพิมายเมือง
ใหม  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  37,800.- บาท 
กลุมเปาหมาย  หญิงตั้งครรภในเขต  อบต.ในเมือง  จํานวน  30 คน  หมู 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 18  และ 20 
วัตถุประสงคโครงการ 
1. เพ่ือพัฒนาและสงเสริมสุขภาพเด็กใหมีความสมบูรณท้ังทางรางกาย  จิตใจ  มีสติปญญาและศักยภาพท่ีดี
ในชวง 1,000 วันแรกแหงชีวิต 
2. เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหครอบครัวชุมชน    และสังคมตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลและเอาใจใสตอ
สุขภาพของสตรีมีครรภและเด็กอายุ 0-2 ป  รวมท้ังการสรางความผูกพันระหวางเด็ก  ครอบครัว  และชุมชน 
3. เพ่ือบูรณาการงานอนามัยแมและเด็ก  สรางความรวมมือจากครอบครัว  ภาคีเครือขายและองคกรตาง ๆ  ใน
การพัฒนาสุขภาพสตรีและเด็กอายุ 0-2 ป  รวมท้ังการรวมกันแกปญหา 
4. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและเพ่ิมการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน  ตามชุดสิทธิประโยชนท่ีพึงไดรับในกลุม
สตรีตั้งครรภและเด็กอายุ 0-2 ป 
รายละเอียดคาใชจายในโครงการ  มีดังนี้ 
1. แถบตรวจทดสอบการตั้งครรภ  (UPT)  ใชงบบูรณาการโรงพยาบาลพิมาย 
2. เสริมนมจืดสําหรับหญิงตั้งครรภกลองละ 10 บาท × 30 คน × 90 วัน  เปนเงิน  27,000.- บาท 
3. เสริมไข  ฟองละ 4 บาท × 30 คน × 90 วัน  เปนเงิน  10,800.- บาท 
4. เสริมยาเม็ด  เสริมไอโอดีนธาตุเหล็ก  ใชงบบูรณาการโรงพยาบาลพิมาย 
5. เสริมยาเม็ด บํารุงเลือด  ใชงบบูรณาการโรงพยาบาลพิมาย 
รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น  37,800.- บาท 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานอ่ืนจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไมครับ  ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอมติท่ีประชุมใน
การพิจารณาอนุมัติ โครงการมหัศจรรย  1000 วันแรกแหงชีวิต  PCU เมืองใหม  โดยศูนยสุขภาพชุมชนพิมาย
เมืองใหม  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  37,800.- บาท 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
คุณนงนุช  ทางศูนยสุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม  และ  โรงพยาบาลพิมาย  จะเขียนโครงการโครงการมหัศจรรย  
1000 วันแรกแหงชีวิต  รวมกัน  เพ่ือใหงายตอการดําเนินโครงการคะ   
ประธาน  สรุป  ทางศูนยสุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม  และ  โรงพยาบาลพิมาย  จะเขียนโครงการโครงการ
มหัศจรรย  1000 วันแรกแหงชีวติ  รวมกัน  โดยงบประมาณรวมกัน  เทาเดิมนะครับ  ขอมติท่ีประชุมพิจารณา
อนุมัติครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติ  เปนเอกฉันท   
 

โครงการท่ี 16  โครงการวัยรุนวยัใส  SAVE LIFE SAVE PREG  ป 2564  โดย  โรงพยาบาลพิมาย  ขอรับ
สนับสนุนงบประมาณ  163,460.- บาท 
กลุมเปาหมาย  จํานวน  790 คน  ไดแก  



๒๗ 
 

1. นักเรียนชั้นประถมปท่ี 5  โรงเรียนชุมชนบานวังหิน  โรงเรยีนบานดอนแซะ  โรงเรียนทาวสุรนารี (ระดม
อนุสรณ)  โรงเรียนบานมวงขามประชารักษ  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลพิมาย  ตําบลในเมือง  
จํานวน 70 คน  ครูพ่ีเลี้ยงและผูสนใจเขารวมอบรม  10  คน  รวม  80 คน 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1-3  โรงเรียนทาวสุรนารี (ระดมอนุสรณ)  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลพิ
มาย  ตําบลในเมือง  จํานวน 110 คน 

3. รุนท่ี 3 และ 4  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิมาย  จํานวน  600 คน  รุนละ 300 คน 
วัตถุประสงคโครงการ    

1. เพ่ือใหเยาวชนมีความรู  ความเขาใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเม่ือเขาสูวัยรุน 
2. เพ่ือใหเยาวชนมีความรู  และทักษะในการจัดการกับสถานการณท่ีเก่ียวของกับเรื่องเพศ 
3. เพ่ือใหเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของการเห็นคุณคาในตนเองและสรางความภาคภูมิใจในตนเอง 
4. เพ่ือสรางเครือขายในโรงเรียนในการสงตอเขารับการดูแล 

ประธาน ฯ  สืบเนื่องจากเปนโครงการท่ีขอใชงบประมาณจากกองทุน  เปนจํานวนมาก  ทางประธานอยากใหคุณ
หมอเสาวนีย  เจาของโครงการมานําเสนอโครงการเอง  จะไดสอบถามในรายละเอียดในปท่ีผานมาวาไดประโยชน
จากโครงการนี้อยางไร  ประธานสงสัยในกลุมนักเรียนชั้นประถม  พูดเก่ียวกับเรื่องเพศ  เด็กยังไมตอบรับ
เทาท่ีควร  จากท่ีเคยไปเปดโครงการเม่ือปท่ีแลว 
คุณสิริพรรณ  สืบเนื่องจากมีเด็กประถมตั้งครรภในพ้ืนท่ี  เนื่องจากทางสื่อ  social  เด็กสามารถเขาถึงไดโดยงาย  
จึงจําเปนตองมีความรู  ทักษะในการสื่อสารเพ่ือท่ีจะสามารถนําพาตัวเองรอดจากเรื่องเพศได 
ประธาน  ในการจัดทําใหกลุมวัยรุน  เปนประโยชนเปนอยางมาก  เพราะเด็กกลุมนี้ใหความสนใจ  ประธาน  
อยากใหคณะกรรมการพิจารณารวมกัน  เก่ียวกับโครงการนี้   
หมอบุญชัย  สามารถเลื่อนโครงการไปกอนไดครับ  เพ่ือใหเจาของโครงการมานําเสนอผลดีของการดําเนิน
โครงการวาเปนอยางไร  
ประธาน  ถาเลื่อนโครงการ  เพ่ือนําเสนอในครั้งถัดไป  จะมีผลตอระยะเวลาดําเนินการหรือไมครับ 
หมอบุญชัย  สามารถเลื่อนโครงการไปไดครับ  ไมมีผลตอระยะเวลาดําเนินการ  เนื่องจากเขียนไวในระยะยาง  
ต.ค. 63 – ก.ย. 64  ครับ  
ประธาน  จากท่ีคุณหมอบุญชัยกลาว  ประธานขอมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนการนําเสนอโครงการนี้  ในการ
ประชุมครั้งถัดไปครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบเปนเอกฉันท 
 

โครงการท่ี 17  โครงการเด็กเมืองพิมาย  รางกายแข็งแรง  สูงดีสมสวน  พัฒนาการสมวัย  ตําบลในเมือง  
อําเภอพิมาย  โดยโรงพยาบาลพิมาย  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน  64,175.- บาท 
กลุมเปาหมาย  จํานวน  100 ราย  ไดแก 

1. ผูปกครองเด็กอายุ 0 – 5 ป  ท่ีมีภาวะผอม  เตี้ย  ในเขตรับผิดขอบ  อบต.ในเมือง  จํานวน 50 ราย 
2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 20 หมูบาน  จํานวน 50 ราย 

วัตถุประสงคโครงการ 
1. เพ่ือเฝาระวังและติดตาทางโภชนาการ  ในกลุมเด็ก 0 – 5 ป  ท่ีเสี่ยงตอการมีภาวะทุพโภชนาการ 
2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กอายุ 0 – 5 ป  มีพัฒนาการทางรางกายและสมองเจริญเติบโตสมวัย 
3. เพ่ือสงเสริมใหเด็กอายุ 0 – 5 ป  มีน้ําหนักและสวนสูง  เพ่ิมข้ึนจากการสงเสริมภาวะโภชนาการดวยนม 
4. เพ่ือใหผูปกครองเด็กอายุ 0 – 5 ป  มีความรู  ความเขาใจ  เรื่องภาวะโภชนาการในเด็ก 0 – 5 ป 
5. เพ่ือเฝาระวังและติดตามพัฒนาการเด็กในกลุมเด็กอายุ 0 – 5 ป  ทุกราย 

รายละเอียดคาใชจาย  มีดังนี้ 



๒๘ 
 

1. คาอาหารวางสําหรรับการอบรม 100 คน × 25 บาท × 2 ม้ือ  เปนเงิน  5,000.- บาท 
2. คาอาหารกลางวัน  100 คน ×  75 บาท  เปนเงิน  7,500.- บาท 
3. คาอาหารเสริม  (นม UHT)  จํานวน 50 คน × 90 กลอง × 10 บาท  เปนเงิน  45,000.- บาท 
4. คาวัสดุ/อุปกรณประกอบการอบรม  (แฟมเอกสาร  ปากกา  สมุด)  ชุดละ 30 บาท × 100 ชุด  เปน

เงิน  3,000.- บาท 
5. คาคูมือการสงเสริมภาวะโภชนาการในเด็กและแบบติดตามประเมินผลเด็กท่ีมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ  

จํานวน 50 เลม × 60 เปนเงิน 3,000.- บาท 
6. คาจัดทําปายไวนิลโครงการขนาด 1.5 × 3 เมตร  จํานวน 1 ปาย  เปนเงิน  675.- บาท 

รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น  64,175.- บาท 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม  เชิญแสดงความคิดเห็นครับ 
คุณน้ําฝน  กลุมเด็กอายุ 0 – 5 ป  ท่ีจะเสริมนมจืด  ทาง โรงพยาบาลพิมายไดเด็กกลุมนี้มาอยางไรคะ 
คุณกรวิภา  ไดมาจากการคัดกรองแลวพบวาตกเกณฑคะ 
คุณน้ําฝน  กลุมเปาหมายท่ีเปนเด็กจะซํ้าซอนกับทางโรงเรียน  ศูนยเด็กเล็กหรือไมคะ  สืบเนื่องจากคณะทํางาน
ไดพูดคุยกันในประเด็นนี้  ศูนยเด็กเล็ก  เปดรับเด็กอายุ 2.5 ปข้ึนไป  ไดรับการแจกนมอยูแลว  ไดสอบถามทาง 
สปสช. เขต 9 นม.  แลวคะ  แจงวา  กรณีท่ีเด็กไดรับการคัดกรองและยืนยันจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขวาตอง
ไดรับการเสริมนมเพ่ิมจากเดิม  สามารถทําได   
คุณกรวิภา  ทางโรงพยาบาลพิมายปรับจํานวนเด็ก  จาก 50 คน  เปน 17 คน  ในการเสริมนมกลอง  เพ่ือไมให
เกิดการซํ้าซอนกับเด็กท่ีศูนยเด็กเล็ก  และทางโรงเรียนคะ 
คุณน้ําฝน  กรณีปรับจํานวนเด็กท่ีเสริมนมจืด  จาก 50 คน  เปน 17 คน  จะเหลือคาใชจาย  สําหรับเสริมนม
กลอง  จาก  45,000.- บาท  เปน  15,300.- บาท  รวมขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน  จํานวนเงิน  
34,475.- บาท 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานอ่ืนจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไมครับ  ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอมติท่ีประชุมใน
การพิจารณาอนุมัติ โครงการเด็กเมืองพิมาย  รางกายแข็งแรง  สูงดีสมสวน  พัฒนาการสมวัย  ตําบลในเมือง  
อําเภอพิมาย  โดยโรงพยาบาลพิมาย  ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเดิม  จํานวนเงิน  64,175.- บาท  ปรับ
เปนจํานวนเงิน  34,475.- บาท  ครับ   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
 

โครงการท่ี 18  โครงการรูจักและรักษเธอ  โดยโรงพยาบาลพิมาย  ขอรับสนบัสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน  
27,400.- บาท 
กลุมเปาหมาย  แกนนําและสตรีกลุมเปาหมายอายุ 30 ปข้ึนไป  จํานวน  120 คน 
วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งเตานม/มะเร็งปากมดลูก  และมะเร็งลําไส 
2. เพ่ือสนับสนุนใหแกนนําและสตรีกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง  และมีทักษะในการตรวจคัด

กรองโรคมะเร็งเตานม  และสามารถเผยแพรในชุมชน 
3. เพ่ือใหกลุมเปาหมายท่ีตรวจพบความผิดปกติไดรับการสงตอเพ่ือรักษาอยางถูกตอง  และทันที 

รายละเอียดคาใชจาย  มีดังนี้ 
กิจกรรมการใหความรูมะเร็งปากมดลูก  เตานม  และมะเร็งลําไส  และฝกทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง  
จํานวน 1 วัน 

1. คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารับการอบรม  จํานวน  120 คน × 75 บาท × 1 ม้ือ  เปนเงิน  9,000.- 
บาท 



๒๙ 
 

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  สําหรับผูเขารับการอบรม  จํานวน  120 คน × 25 บาท × 2 ม้ือ  เปนเงิน  
6,000.- บาท 

3. คาวัสดุสํานักงานและเอกสารประกอบการอบรม (แฟม  ปากกา  แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล  ปายชื่อ ฯ 
ล ฯ)  จํานวน 100 คน × 30 บาท  เปนเงิน  3,000.- บาท 

4. คาจางเหมาทําเอกสารแผนพับความรูเก่ียวกับเรื่องมะเร็งปากมดลูกสําหรับกลุมเปาหมาย  ภาพสีเคลือบ
มัน  จํานวน 2,000.- แผน  ๆ ละ 4 บาท  เปนเงิน  8,000.- บาท 

1. คาจางเหมาถายเอกสาร  เชน  ใบนัดตรวจ,  แบบทดสอบ,  แบบประเมินความพึงพอใจ  เปนเงิน 
1,400.- บาท 

รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น  27,400.- บาท 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไมครับ  ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอมติท่ีประชุมใน
การพิจารณาอนุมัติ โครงการรูจักและรักษเธอ  โดยโรงพยาบาลพิมาย  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน  
27,400.- บาท 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
 
โครงการท่ี 19  โครงการปองกันการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ  โดย  กลุมงานกายภาพบําบัด  โรงพยาบาลพิมาย  
ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน  11,925.- บาท 
กลุมเปาหมาย  ผูสูงอายุในเขต  อบต.ในเมือง  ท่ีไดรับการคัดกรองแลวมีความเสี่ยงตอการหกลม  จํานวน  50 
ราย 
วัตถุประสงคโครงการ 

1. ลดการเกิดการหกลมของผูสูงอายุในเขต  อบต.ในเมือง 
2. กายภาพบําบัดเพ่ือปองกันการหกลมในผูสูงอายุ  เชน  การออกกําลังกาย  การฝกการทรงตัว 
3. ผูสูงอายุท่ีมีความเสี่ยงตอการหกลมสามารถดูแลตนเองได 

รายละเอียดคาใชจาย  มีดังนี้ 
1. คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการอบรม  จํานวน  50 คน × 25 บาท × 2 ม้ือ  เปนเงิน  

2,500.- บาท 
2. คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารับการอบรม  50 คน × 75 บาท × 1 วัน  เปนเงิน  3,750.- บาท 
3. คาเอกสารและวัสดุ/อุปกรณประกอบการอบรม  ชุดละ 100 บาท  × 50 ชุด  เปนเงิน  5,000.- บาท 
5. เอกสาร 20 บาท × 50 ชิ้น 
6. สมุดจดบันทึก 20 บาท × 50 ชิ้น 
7. ปากกาดามละ 10 บาท × 50 ดาม 
8. ยางยืดฝกออกกําลังกาย 50 บาท × 50 ชุด 
4. ไวนิลโครงการ ขนาด 1.5 × 3 เมตร ตรม.ละ 150 บาท  เปนเงิน  675.- บาท 

รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น  11,925.- บาท 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไมครับ  ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอมติท่ีประชุมใน
การพิจารณาอนุมัติ โครงการปองกันการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ  โดย  กลุมงานกายภาพบําบัด  โรงพยาบาลพิ
มาย  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน  11,925.- บาท 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
 

โครงการท่ี 20  โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค  ในปงบประมาณ  2564  โดย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลในเมือง  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน  21,125.- บาท 



๓๐ 
 

กลุมเปาหมาย จํานวน  121 คน   ไดแก   
1. ผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลในเมือง จํานวน  74 คน 
2. ครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลในเมือง จํานวน 7 คน 
3. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในเมือง  จํานวน  16 คน 
4. ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน   จํานวน  8 คน 
5. อสม. ประจําหมูบาน    จํานวน 16 คน 

วัตถุประสงคโครงการ 
1. เพ่ือใหครูผูดูแลเด็ก  ผูปกครองเด็ก  ผูนําชุมชน  และ อสม.  ประจําหมูบาน  มีความรู  และตระหนักถึง

ความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ  และการปองกันโรคของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในดานตาง ๆ 
ดังนี้ 

- การเจริญเติบโตแลพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 5 ป 
- การสงเสริมและกิจกรรมท่ีควรจัดใหเด็กไดเรียนรูและเหมาะสมกับวัย 
- โรคท่ีพบบอยในเด็กและการเฝาระวังโรคในเด็ก  การควบคุมโรคติดตอในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- กิจกรรมตรวจคัดกรองดานสุขภาพเด็ก  การควบคุมโรค  มือเทาปาก  การปองกันและควบคุมโรคเหา 
- การเฝาระวังอุบัติเหตุในเด็ก 
2. เพ่ือใหครูผูดูแลเด็ก ผูปกครองเด็ก  และผูนําชุมชน  และ อสม. ประจําหมูบานไดดําเนินการสงเสริมและ

พัฒนาเด็กไปในทิศทางเดียวกัน 
3. เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดาน  ใหเหมาะสมกับวัย 

รายละเอียดคาใชจาย  มีดังนี้ 
1. คาตอบแทนวิทยากร  จํานวน 5 ชั่วโมง × 600 บาท  เปนเงิน  3,000.- บาท 
2. คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารับการอบรม  121 คน × 75 บาท  เปนเงิน  9,075.- บาท 
3. คาอาหารวางสําหรับผูรวมงาน  121 คน × 25 บาท × 2 ม้ือ  เปนเงิน  6,050.- บาท 
4. คาปายโครงการ  1.2 เมตร × 3.5 เมตร × 150 บาท × 1 แผน  เปนเงิน  500 บาท 
5. คาวัสดุอุปกรณ (น้ํายาลางมือ  น้ํายาฆาเชื้อโรค  อุปกรณทําความสะอาด  เอกสารประกอบการอบรม  

และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ)  เปนเงิน  2,500.- บาท 
รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น  21,125.- บาท 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการทานใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไมคะ  ถาไมมี  ประธาน ฯ  ขอมติท่ีประชุมใน
การพิจารณาอนุมัติ โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค  ในปงบประมาณ  2564  โดย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลในเมือง  ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน  21,125.- บาท 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ  เปนเอกฉันท 
คุณน้ําฝน  สรุปวันนี้ทางคณะกรรมการกองทุน  ฯ  พิจารณาอนุมัติโครงการตาง ๆ  ท่ีขอรับสนับสนุนจากกองทุน 
ฯ  จํานวนท้ังสิ้น  จํานวน  19 โครงการ  เปนเงินท้ังสิ้น  849,167.- บาท ขอใหเจาของโครงการปรับแก
โครงการใหเรียบรอย  แลวสงใหทาง  อบต.ในเมือง  เพ่ือดําเนินการในลําดับตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน  สําหรับโครงการอ่ืน ๆ  ท่ียังไมไดนําเสนอ  ขอใหเจาของโครงการ  รีบดําเนินการ  เขียนโครงการเขามา  
เพ่ือใหทางคณะทํางาน ฯ  พิจารณาโครงการกอน  แลวนําเขาในการประชุมคณะกรรมการกองงทุน  ฯ  เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติโครงการ 



๓๑ 
 

รองไสว  ผมขอเสนอใหทางหมูบาน  ลองตรวจสอบเครื่องวัดความดัน  เครื่องชั่งน้ําหนัก  เครื่องวัดสวนสูง  วา
ชํารุดแลวหรือไม  เพราะทางกองทุน ฯ  ไดพิจาณาอนุมัติตั้งแต  ปงบประมาณ  2561  ซ่ึงผมคิดวานาจะเกิดการ
ชํารุด  หรือมีอะไรเพ่ิมเติมท่ีตองขอ  เพ่ือความสะดวกในการดําเนินงานในหมูบานครับ 
คุณอภิญญา  ทางโรงพยาบาลจะตรวจสอบ  ในแตละหมูบาน  วาขาดเหลืออะไรบาง  แลวจะเขียนโครงการมา
นําเสนอทางคณะกรรมการกองทุน ฯ  โดยจะประสานกับคุณน้ําฝน  อบต.ในเมืองคะ 
 
ปดประชุม  เวลา  16.00 น. 
 
 
 

(นางน้ําฝน  ทศกฎไพรี) 
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการกองทุน ฯ 

บันทึกการประชุม 
 
 
 

(นายวิเชียร  พลีดี) 
เลขานุการคณะกรรมการกองทุน ฯ 

ผูตรวจสอบ 
 

 
 

(นายบรรเจิด  สอพิมาย) 
ประธานคณะกรรมการกองทุน ฯ 

ผูอนุมัติ 
 
 


