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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลเวียงสา 
ครั้งที ่2 /2563 

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียงสา 

****************************** 
รายช่ือผู้มาประชุม 
  1. นายวิโรจน ์   หวั่นท๊อก  ประธานกรรมการ 

2. นางมาลา    สิทธิมงคล  กรรมการ   
3.นายบุญเสริญ   ไชยชนะ   กรรมการ   
4.นายธีรพล    ศรีเทพ         กรรมการ 

  5. นายณัฐพล     ปริกเพชร  กรรมการ 
  6.นางเวณิกา    โนทา      กรรมการ 
  7.นางผกาวรรณ   สองสีโย   กรรมการ 
  8.นางอ านวย    วิชาธ ิ   กรรมการ 
  9.นายพงษน์รินทร ์  สุทธารักษ์  กรรมการ 
  10.นางวันทนี    ค าชื่น   กรรมการ 
  11.นายชูชาติ    บัติปัน  กรรมการและเลขานุการ 
  12.พันจ่าเอกนพดล   พรมรักษา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  13.นางจิรพรรณ   สองสีโย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

   
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
  ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.นายปริญญา    ทะจักร  อนุกรรมการ 
  2.นางสาวสิรินทรา   แสนวงศ ์ อนุกรรมการ 
  3.นางสาวกนิษฐา   น้ าผึ้ง  อนุกรรมการ 
 
เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กรรมการและเลขานุการกองทุน     ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมครบองค์ประชุมและเชิญประธานกรรมการด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 

นายวิโรจน์  หว่ันท๊อก  -ตามที่ฝ่ายเลขาได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและการจัดท าแผน
ประธานกรรมการ  สุขภาพเทศบาลต าบลเวียงสา ได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนงาน 

โครงการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมกันนี้ คณะอนุกรรมการฝ่าย 
พิจารณาแผนงานโครงการ ได้พิจารณาแผนงานและงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับ
งบประมาณของกองทุน เมื่องวันที่ 8 มกราคม 2563 และน าผลการพิจารณา
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ดังกล่าว ให้คณะกรรมการฯพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
งบประมาณให้หน่วยงาน กลุ่มองค์กร จะได้ด าเนินงานตามกิจกรรมต่อไป 

ที่ประชุม    ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่1 /2563 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา 
3.1 เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน ประจ าปี 2563 
 
นายวิโรจน์  หว่ันท๊อก มอบหมายให้กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงาน  
 ประธานกรรมการ 
 
พันจ่าเอกนพดล  พรมรักษา เสนอสถานะทางการเงินประจ าปี 2563 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

1.รายรับ 
1.1 ยอดยกมาปีงบประมาณ 2562        จ านวน  19,568.08 บาท 
1.2 เงินค่าบริการสาธารณสุข สปสช    จ านวน  126,360 บาท 
1.3 เงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบลเวียงสา    จ านวน  120,000 บาท 
1.6 เงินรายได้อ่ืนๆ     จ านวน  1,900.00 บาท 
รวมรายรับ            จ านวน 267,828.08 บาท 

       2.รายจ่าย 
งบบริหารประเภท 4     จ านวน  15,800  บาท 
คงเหลือ       จ านวน 252,02808 บาท  

   
ที่ประชุม รับรองสถานะทางการเงินประจ าปี 2563 
 
3.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุน แต่ละประเภท หน่วยงาน องค์กร 
 
นายวิโรจน์  หว่ันท๊อก  ด้วยอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาแผนงาน โครงการ ได้มีมติที่ประชุมเมื่อ  
ประธานกรรมการ  วันที่ 7 มกราคม 2563เห็นชอบการกลั่นกรองแผนงานโครงการที่โรงพยาบาล     

เวียงสา องค์กร ศพด.เวียงสา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าป 2563 
รายละเอียดมอบหมาบให้คณะอนุกรรมการฝ่านกลั่นกรองแผนงาน/ดครงการเสนอต่อ
ที่ประชุม 

 
นายปริญญา  ทะจักร์ เสนอแผนงาน โครงการและงบประมาณท่ีอนุกรรมการเห็นชอบผลการกลั่นกรอง  
เลขานุการอนุกรรมการ รายละเอียดดังนี้ 
    1.โครงการ “เฝ้าระวัง ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้องรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตเทศบาล
ต าบลเวียงสา”            จ านวน 32,000 บาท 
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   2.โครงการตรวจคัดกรองและการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในเขตต าบลกลางเวียงและสามเณรใน
โรงเรียน พระปริยัติธรรม วัดบุญยืน ประจ าปี 2563      จ านวน 21,000 บาท 
   3.โครงการสร้างเสริมสุขภาพชมรมนักปั่นจักรยานบ้านบุญยืน จ านวน 13,000 บาท 
   4.โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุบ้านบุญยืน   จ านวน 20,000 บาท 
   5.โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุบ้านบุญยืน   จ านวน 20,000 บาท 
   6.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนบ้านกลางเวียง  จ านวน 10,000 บาท 
   7. โครงการจัดการสุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน   จ านวน 12,000 บาท 
   8. โครงการส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยในชุมชน  จ านวน 10,000 บาท 
   9.โครงส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนบ้านกลางเวียง  จ านวน 10,000 บาท 
   10.โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย   จ านวน 18,000 บาท 
 
ที่ประชุม  -พิจารณารายละเอียดงบประมาณ กิจกรรม อย่างกว้างขวางและใช้เวลาพอสมควร 
   -มีมติเห็นชอบงบประมาณ สนับสนุนตามท่ีอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการเสนอ 
 
นายวิโรจน์  หว่ันท๊อก -มีท่านใดเสนอหรืออภิปราย ในระเบียบวาระอ่ืนๆ 
 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา 11.30 น. 
 
       (นางสาวสิรินทรา  แสนวงศ์)  ผู้บันทึก 

                อนุกรรมการ 
 
 
         (นพดล   พรมรักษา)       ผู้รายงานการประชุม 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     
 
         (นายชูชาติ  บัติปัน)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                กรรมการและเลขานุการ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 


