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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562 
วันจันทร์ ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 1  
.......................................................................... ............................................................................................................ ...... 
รายช่ือคณะกรรมการที่เข้าประชุม : 13 คน จาก 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 

1. นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา  นายกเทศมนตรี (ประธานที่ประชุม) 
2. ดร.ประพรศรี  นรินทร์รักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่น  
3. น.ส.นิษฐกานต์ กีรติจริยาโสภณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต  
4. นางบุญจิต  แซ่ตัน   (แทน) หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิ รพ.วชิระภูเก็ต 
5. น.ส.นิตยา  ปัญจมีดิถี  รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
6. นายไพโรจน์  จอมบุญ   อสม. 
7. นายดอน  ลิ้มนันทพิสิฐ  ผู้แทนชุมชน 
8. นายบ ารงค์  ประแจ   ผู้แทนชุมชน 
9. นายธนาคม  ละอองกุล  ผู้แทนชุมชน 
10. นายไพโรจน์  คีรีรักษ์   ผู้แทนชุมชน 
11. นายภาราดา  เนียมสอาด  ผู้แทนชุมชน 
12. นางภัทราวดี  เอ้ือพิชญานนท์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
13. นางจิตตี  แก้วห่อทอง  ติดภารกจิ 

รายช่ือคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม  
1. นายชัยพฤกษ์  พันธ์พฤกษ์  ติดภารกิจ 
2. นายเธียรศักดิ ์ สันติกยาวกูล  ติดภารกิจ 
3. นายธวัชชัย  ทองมั่ง   ติดภารกิจ 
4. นางสาคร  ภิรมย์   ติดภารกิจ 
5. นายสุพจน์  สงวนกิตติพันธุ์  ติดภารกิจ 

รายช่ือที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางณัฐชญา   บรมสุขสิริวัฒนา  ท้องถิ่นอ าเภอเมืองภูเก็ต 

รายช่ือที่ปรึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   ติดภารกิจ 

2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ติดภารกิจ 
 3. สาธารณสุขอ าเภอเมืองภูเก็ต   ติดภารกิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
   1. นางนาฏยา อักษรเพียร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กองการแพทย์ 
   2. น.ส.สิริลักษณ์ อ่ิมแย้ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กองการแพทย์ 
   3. น.ส.ชญา  ณ สงขลา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กองการแพทย์ 
   4. นางสุฑาทิพย์ เพ็ชร์มุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กองการแพทย์ 
   5. น.ส.อารีรัตน์ พิศาลกิตติคุณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองการแพทย์ 
 6. นางวีณา   แสวงวิทย์  ชุมชนซีเต็กค้า 2 
 7. นายอัลเลียตส์   บือแนดามา   ชมรมมวยไทยเทศบาลนครภูเก็ต 
 8. น.ส.อุบลรัตน์   แก้วจ าปา  นักวิชาการสาธารณสุข รพ.วชิระภูเก็ต 
 9. น.ส.พิชชานันท์   เพ็งช่วย  เภสักรปฏิบัติการ รพ.วชิระภูเก็ต 
 10. ดร.เรืองสิทธิ์   เนตรนวลใย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รพ.วชิระภูเก็ต 
   11. นางศุภวัลย ์ ธนกิจจานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ กองการแพทย์ 
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 12. นายยูสรี  หะมะ   นักวิชาการสาธารณสุข กองทุนฯ 
 13. นางสาวจุฑารัตน์  ติณพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข กองทุนฯ 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  

ประธานที่ประชุม  นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  
 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
 1.1  สปสช.แจ้งเร่งรัดให้ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
  -   สปสช. แจ้งว่า เนื่องจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต มีคงค้างการ
ด าเนินงานในวงเงินที่สูงเกิน 1 ล้านบาท เป็นเงิน 5,660,342.91 บาท (ณ 31 มกราคม 2562)  
   จึงขอให้มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
ในพ้ืนที่ต่อไปด้วย ตามหนังสือ ที ่สปสช.5.4 0/ว.59 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

วาระท่ี 2  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 2.1 รายงานสถานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ณ 29 มีนาคม 2562) 

รายการ งบประมาณ 
1. ยอดยกมาจากปีที่แล้ว  2,357,159.15 
2. รายการรับ  
     2.1 เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 4,659,120.00 
     2.2 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,795,472.00 
     2.3 เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 7,739.69 
     2.4 เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินได้อ่ืนๆ 1,900.00 
     2.5 เงินรับคืนจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 1,655,980.83 
     รวมรายรับ 9,120,212.52 

รวมทั้งหมด  11,477,371.67 
3. รายจ่าย  
     3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ประเภทที่ 1) 3,403,420 
     3.2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น (ประเภทที่ 2) 2,389,750 
     3.3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทที่ 3) 270,000 
     3.4 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทที่ 4) 1,353,200 
     3.5 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทที่ 5) 0.00 

รวมอนุมัติแล้ว 71 โครงการ  (66.64 % งบสะสม)    7,416,370.00 
คงเหลือยกไป 4,061,001.67 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 2.2 หนังสือตอบข้อหารือของ สปสช. ในประเด็นต่างๆ ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ดังนี้ 
  2.2.1 ข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีเทศบาลเมืองน่าน หารือการจัดท าโครงการห่วงหัว ห่วงใยลูกหลานฯ 
โดยมีการจัดซื้อหมวกนิรภัย โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ รณรงค์ และยืมหมวกนิรภัยแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีฐานะ
ยากจน รวมถึงมีการติดตามรายงานผลด้วย จะสามารถสนับสนุนงบประมาณกองทุนได้หรือไม่ 
   สปสช. ตอบว่า การด าเนินการดังกล่าวสามารถสนับสนุนได้ตามอ านาจและดุลยพินิจของ
คณะกรรมการที่จะพิจารณา ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเหมาะสม ความจ าเป็นของสภาพปัญหา ไม่เป็นภาระแก่
งบประมาณ และต้องเป็นไปตามแนบท้ายประกาศ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุน พ.ศ.2557 เกี่ยวข้องกับ
ตัวอย่างกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ ตามหนังสือ สปสช.3.65/67 ลว.4 มีนาคม 2562  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
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  2.2.2 ข้อหารือ สปสช.เขต 5 กรณีเทศบาลต าบลดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร หารือการจัดท าโครงการ
พัฒนาศักยภาพทีมงานดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการจ้างรถบัส และค่าที่พัก ซึ่งจัดนอกพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทีมดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีความรู้และสามารถน าไปดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้ จะสามารถสนับสนุนงบประมาณกองทุนได้หรือไม่  
   สปสช. ตอบว่า การด าเนินการซึ่งมีค่าใช้จ่ายการจ้างรถบัส และค่าที่พัก อาจไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์กองทุน ซึ่งควรมุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุข การจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคในการรณรงค์ ให้ความรู้ ค าแนะน าให้กับกลุ่มเป้าหมายทางสุขภาพในพ้ืนที่โดยตรง ตามหนังสือ 
สปสช.3.65/68 ลว.4 มีนาคม 2562 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  2.2.3 ข้อหารือ สปสช.เขต 2 กรณคี่าใช้จ่ายตามโครงการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ Run to night เพ่ือเป็นการ
รณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจสุขภาพและออกก าลังกายด้วยการเดินวิ่งนั้น สามารถสนับสนุนงบประมาณได้หรือไม่
   สปสช. ตอบว่า การพิจารณาอนุมัติโครงการเป็นอ านาจและดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุน 
ซึ่งต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนเป็นส าคัญ โครงการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ Run to night มีการใช้งบประมาณซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณสุขที่ให้โดยตรงกับบุคคล จึงไม่เหมาะสม ตามหนังสือ 
สปสช.3.65/2629 ลว.11 มีนาคม 2562 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 3.1  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 7 มกราคม 2562 (เอกสารหมายเลข 1) 
  มติที่ประชุม รับรอง 
 
วาระท่ี 4  ติดตามงานอนุกรรมการฯ 
 4.1 ฝ่ายแผนงานและกลั่นกรองโครงการ โดยนางภัทราวดี เอื้อพิชญานนท์ คณะอนุกรรมการฯ 
  4.1.1 รายงานผลการประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 
    1)  พิจารณากลั่นกรองโครงการ ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 1,140,600 บาท  
     1.1)  กลั่นกรองและเห็นชอบโครงการแล้ว (งบไม่เกิน 45,000 บาท) จ านวน 3 โครงการ 
    มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 93,000 บาท  
 
ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการพิจารณา 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกก าลัง
กายด้วยแอโรบิค ชมรมแอโรบิคครูแขก
ศาลาประชาคมเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 
 

ยุทธศาสตร์ :  
ชุมชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อ 

49,000 
ข้อ 10(2) 

นายวิมล ใยยอง 
ชมรมแอโรบคิครูแขก

ศาลาประชาคม 

มติ : เห็นชอบในหลักการ 
- ปรับเพิ่มวัตถุประสงค์ในตรงตามตัวช้ีวัด 
- ปรับแก้รายการงบประมาณ  
- ปรับลดงบประมาณ เหลือ 42,600 บาท 
- เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาต่อไป 

2 โครงการชุมชนซีเต็กค้า 2 สุขภาพดีตาม
แนวพระราชด าร ิ
 
ยุทธศาสตร์ :  
ชุมชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อ 

27,600 
ข้อ 10(2) 

นางวีณา แสวงวิทย ์
ชุมชนซีเต็กค้า 2 

มติ : เห็นชอบในหลักการ 
- ปรับแก้รูปแบบการด าเนินโครงการ 
- เปลี่ยนช่ือโครงการใหเ้หมาะสม 
- ตัดตัวช้ีวัดโครงการในข้อท่ี 1 กับ 5 
- ปรับแก้รายการงบประมาณ  
- ปรับลดงบประมาณ เหลือ 21,000 บาท 
- เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาต่อไป 
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ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการพิจารณา 

3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ส าหรับกลุ่มเสี่ยง เบาหวานและความดัน
โลหิตสูง กองการแพทย์ เทศบาลนคร
ภูเก็ต ปี 2562 
 
ยุทธศาสตร์ :  
ชุมชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อ 

17,800 
ข้อ 10(1) 

นางอุไรวรรณ ลิม่บุตร 
กองการแพทย์ 

มติ : เห็นชอบในหลักการ 
- ปรับแก้หลักสตูรการอบรม จาก 8 ช.ม. 
เป็น 16 ช.ม.  
- ปรับแก้รายการงบประมาณในหมวด
ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าวัสดุส านกังาน 
- ปรับเพิ่มงบประมาณ เป็น 30,000 บาท 
- เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาต่อไป 

  
    1.2) กลั่นกรองและเสนอโครงการต่อคณะกรรมการกองทุนพิจารณาต่อไป (งบเกิน 45,000 บาท) 
จ านวน 6 โครงการ 
     มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน 571,700 บาท และให้
ปรับแก้รายละเอียดวิธีด าเนินการและแก้ไขงบประมาณ พร้อมให้น าเสนอโครงการอีกครั้งในรอบการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งถัดไป จ านวน 1 โครงการ  
ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการพิจารณา 

1 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพส าหรับเด็ก
และเยาวชน ชมรมมวยไทยศูนยเ์ยาวชน
เทศบาล นครภูเก็ต 
 

ยุทธศาสตร์ :  
ชุมชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อ 

232,200 
 

ข้อ 10(1) 

นายอัลเลียตส์ บือแนดามา 
ชมรมมวยไทยเทศบาลนคร

ภูเก็ต 

มติ : เห็นชอบในหลักการ 
- ปรับเพิ่มวัตถุประสงค์ในตรงตามตัวช้ีวัด 
- ปรับแก้รายละเอียดวิธีด า เนินการใน
ประเด็นการทดสอบสมรรถภาพ  
- ปรับแก้รายการงบประมาณ  
- ปรับลดงบประมาณ เหลือ 147,200 บาท 
- เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาต่อไป 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกก าลัง
กายด้วยบาสโลป ชุมชนซีเต็กค้า 2 
 
ยุทธศาสตร์ :  
ชุมชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อ 

62,000 
 

ข้อ 10(1) 

นางวีณา แสวงวิทย ์
ชุมชนซีเต็กค้า 2 

มติ : เห็นชอบในหลักการ 
- ตัดรายการครภุัณฑ์เครื่องวัดความดัน
โลหิตอตัโนมตัิ  
- ปรับลดงบประมาณ เหลือ 59,000 บาท 
- เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาต่อไป 

3 โครงการรู้ทัน ห่างไกลโรคมะเร็งปาก
มดลูก และมะเร็งเต้านม โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต ปี 2562 
 
ยุทธศาสตร์ :  
ชุมชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อ 

138,000 
 

ข้อ 10(1) 

น.ส.อุบลรัตน ์แก้วจ าปา 
นักวิชาการสาธารณสุข  

รพ.วชิระภูเกต็ 

มติ : เห็นชอบในหลักการ 
- ปรับแก้หลักสตูรการอบรม โดยการแบ่ง 2 
รุ่นๆ ละ 100 คน  
- ปรับแก้รายการงบประมาณในหมวด
ค่าตอบแทนวิทยากรให้เหมาะสม 
- ปรับลดงบประมาณ เหลือ 137,000 บาท 
- เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาต่อไป 

4 โครงการส่งเสริมการใช้ยาและผลติภัณฑ์
สุขภาพอย่างปลอดภัยในชุมชนเทศบาล
นครภูเกต็ ปีงบประมาณ 2562 
 
ยุทธศาสตร์ :  
สิ่งแวดล้อม/อาหารปลอดภัย 

130,000 
 

ข้อ 10(1) 

น.ส.พิชชานันท์ เพ็งช่วย 
เภสักรปฏิบตัิการ  
รพ.วชิระภูเกต็ 

มติ : เห็นชอบในหลักการ 
- ปรับเปลี่ยนสถานท่ีราชการจัดอบรม 
- ปรับแก้รายการงบประมาณในหมวด
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ 
- ปรับลดงบประมาณ เหลือ 96,000 บาท 
- เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาต่อไป 
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ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการพิจารณา 

5 โครงการแกนน าวัยทีน รักเป็นปลอดภัย 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเกต็  
ปี 2562 
 
ยุทธศาสตร์ :  
สุขภาพดีแม่และเด็ก เด็กปฐมวัย เด็กวัย
เรียน 

144,000 
 

ข้อ 10(1) 

นางฝากจิต รตันปัญญากร 
กองการแพทย์ 

มติ : เห็นชอบในหลักการ 
- ปรับแก้หลักสตูรการอบรม จาก 8 ช.ม. 
เป็น 7 ช.ม. 
- ปรับแก้รายการงบประมาณในหมวด
ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าวัสดุส านกังาน/
ค่าจ้างเหมาจดัท าเกียรติบตัร 
- ปรับลดงบประมาณ เหลือ 136,000 บาท 
- เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาต่อไป 

6 โครงการพัฒนารปูแบบการสร้างภมูิคุ้มกัน
และเฝ้าระวังสิ่งเสพติดในชุมชนแบบ
บูรณาการ ปี 2562 
 

ยุทธศาสตร์ :  
ชุมชนสุขภาพจิตเขม้แข็งสร้างภมูคิุ้มกัน 
สิ่งเสพตดิ 

340,000 
 

ข้อ 10 (1) 

ดร.เรืองสิทธ์ิ เนตรนวลใย 
นักวิเคราะห์นโยบาย  

และแผน รพ.วชิระภเูก็ต 

มติ : ให้ปรับแก้รายละเอียดวิธดี าเนินการ
และแก้ไขงบประมาณ  
พร้อมให้น าเสนอโครงการอีกครั้งในรอบการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งถดัไป 
 

 
    2) พิจารณาอนุมัติค าขอแก้ไขรายละเอียดวิธีด าเนินการและงบประมาณของ “โครงการป้องกัน
การจมน้ าในเด็ก ปีงบประมาณ 2562” ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบเมื่อครั้งการประชุมที่ 7/2561 วันที่ 26 ตุลาคม 
2561 อนุมัติงบประมาณครั้งนั้น เป็นเงิน 322,000 บาท (เอกสารแนบ 9) 
     -  ผู ้รับผิดชอบโครงการขอปรับแก้ไขรายละเอียดและเพ่ิมเติมงบประมาณโครงการ จ านวน 
416,000 บาท  
      มติที่ประชุม กลั่นกรองเห็นชอบให้ปรับรายละเอียดวิธีด าเนินการ หลักสูตรการอบรม และ
ปรับเพิ่มงบประมาณจากเดิมอีก 416,000 บาท รวมงบประมาณในโครงการทั้งสิ้น 738,000 บาท 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.2 ฝ่ายประเมินผลโครงการ โดย น.ส.ชญา ณ สงขลา อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ 
  4.2.1) ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการปี 2559 - 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2562) 

โครงการที่ด าเนินการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
- งบประมาณประจ าปี (บาท) (ก) 7,114,625.00 7,182,410.00 7,355,669 7,458,120 
- ยอดยกมา (บาท) (ข) 8,164,550.82 9,698,920.32 7,708,364.20 2,357,159.15 

- รวม (ก+ข) งบฯ สะสม (บาท) 15,279,175.82 16,881,330.32 15,064,033.20 9,815,279.15 
- จ านวนโครงการที่อนุมัติ 65 82 103 71 

- จ านวนเงินที่อนุมัติ (บาท) 7,646,260 10,756,380 
13,915,135  
(182.5%)1 / 
(89.1%)2 

7,416,370 
(99.44%)1 / 
(75.56%)2 

- จ่ายจริง (บาท) 
5,764,165.87 
(75.17 %) 

8,039,246.01  
(73.66 %) 

5,728,840.79 
(41.17 %) ยังไม่สิ้นสุดสัญญา 

- - ส่งเงินคืนกองทุน (บาท) 
1,429,831.30 

(18.77 %) 
1,337,278.49 

(12.25 %) 
800,614.21 
(5.75 %) ยังไม่สิ้นสุดสัญญา 

- ยอดค้างจ่ายเงินคืนกองทุน  
  (บาท) 

424,362.83 
(5.53 %) 

92,662.50 
(0.85 %) 

72,605.00 
 (0.52 %) ยังไม่สิ้นสุดสัญญา 
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โครงการที่ด าเนินการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
- ค้างส่งรูปเล่ม - - 24 (24.24 %) - 

- ขยายโครงการต่อ 
- 

- 
2 

(2.02 %) 
- 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ - - 
14 

(14.14 %) 
71 

(100.0 %) 
- ยกเลิกโครงการ - - 4 (3.96 %) - 
- รวมเหลือโครงการ 65 82 99 71 

- ส่งสรุปรูปเล่มโครงการแล้ว  65 (100 %) 
ของโครงการทั้งหมด 

82 (100 %) 
ของโครงการทั้งหมด 

59 (59.60 %) 
ของโครงการทั้งหมด  

- เข้าคณะอนฯุ ประเมินผลแลว้ 64 / 1  72/10 31/28 ยังไม่สิ้นสุดสัญญา 
1 ของปีงบประมาณ, 

2 ของปีงบสะสม 

  4.2.2  รายงานผลการประชุมเพ่ือพิจารณาประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 
  

ที ่ ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ / 

หน่วยงาน 

ผลการ
ประเมิน ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประเมินผลโครงการ ปี 2559 ที่ส่งรูปเล่ม จ านวน 1 โครงการ 

1 
 

โครงการอนุบาลเทศบาลนคร
ภูเก็ตปลอดโรค ปีการศึกษา 2559 

นางธนวรรณ อารยี์พงศ์ 
รร.อนุบาลเทศบาลนคร

ภูเก็ต 

   
  

- ควรส่งเลม่ตามก าหนดเวลา
ตามบันทึกข้อตกลง 

 - ผู้รับผิดชอบ 
ลาออก ท าให้ไม่
มีผู้สรุปรูปเลม่
โครงการ 

ประเมินผลโครงการ ปี 2561 ที่ส่งรูปเล่ม จ านวน 21 โครงการ 

1 
 

โครงการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านรักษา
ความสะอาดและงานสัตวแพทย์ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลนครภูเกต็ ปี 2561 

น.ส.ปาลดิา อมตเวทย ์
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

   
  

   
  
 
 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก นางอารี หาญช้าง 
กองการแพทย์ 

  - เป็นโครงการที่ด ี
- เมื่อคัดกรองเจอผู้ทีม่ีความ
เสี่ยงให้ส่งเข้าคลินิกสร้างสุข 

 

3 โครงการบุกบ้านคัดกรองกลุม่เสี่ยง
โรคไม่ตดิต่อ ปี 2561 

นางอุไรวรรณ ลิม่บุตร 
กองการแพทย์ 

    

4 โครงการรู้ทันห่างไกลมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านมปี 2561 

นางพาริณี เหล่าอุดม 
รพ.วชิระภูเกต็ 

  - ให้ทบทวนการสรุปยอดผู้เข้า
รับการการคัดกรอง 

 

5 โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเตา้
นมและมะเร็ง ปากมดลูก 
ปีงบประมาณ 2561 

น.ส.ธิติยา อุปมา 
กองการแพทย์ 

    

6 โครงการคดักรองสุขภาพของผู้
สัมผสัอาหาร ในเขตเทศบาลนคร
ภูเก็ต ปี 2561 

นายปรีชา ร่างมณ ี
รพ.วชิระภูเกต็ 

  - ปัญหาของโครงการคือผู้ที่มา
รับการตรวจคัดกรอง เป็นเพียง 
บางส่วนของร้านท่ีจ าหน่าย
อาหาร หรือเป็นเจ้าของเท่านั้น 
ท าให้การตรวจไม่ครอบคลมุ 

 

7 โครงการคดักรองสุขภาพผูสู้งอายุ 
By BGS 

นางธิติยา อุปมา 
กองการแพทย์ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ / 

หน่วยงาน 

ผลการ
ประเมิน ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประเมินผลโครงการ ปี 2561 ที่ส่งรูปเล่ม (ต่อ)  
8 โครงการคดักรองพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยในชุมชนเทศบาลนครภูเกต็ 
ปี 2561 

น.ส.อมรรัตน์ หมุนเวียน 
กองการแพทย์ 

    

9 โครงการตรวจคดักรองสุขภาพ
ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง
เชิงรุกแบบบรูณาการโรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต ปี 2561 

นางพาริณี เหล่าอุดม 
รพ.วชิระภูเกต็ 

  - แนะน าให้ตั้งกลุ่มเป้าหมาย
เท่าจ านวนที่สามารถท าได้จริง 

 

10 โครงการพัฒนาเครือข่ายนคร
ภูเก็ต ปันน้ าใจสร้างสุข ปี 2561 

นายมงคล ศิริพันธ์พิสิกุล 
กองการแพทย์ 

    

11 โครงการ "หนูน้อยฟันดี เริ่มที่ซี่
แรก" ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครภูเกต็ 

นางสุฑาทิพย์ เพ็ชร์มุข 
กองการแพทย์ 

    

12 โครงการอบรมชะลอวัย (Forever 
Bright Forever Young) 

นางนาฏยา อักษรเพียร 
กองการแพทย์ 

    

13 โครงการป้องกันการจมน้ าในเด็ก 
ปีงบประมาณ 2561 

นายธีรพงศ์  วาหะรักษ์ 
ชมรมนักกีฬาว่ายน้ า 

  - ช่ืนชมว่าเป็นโครงการที่ด ี  

14 โครงการออกก าลังกายแบบเต้าเตอ๋ 
ซิ่นซี เสรมิสร้างพลังชีวิต ปี 2561 

น.ส.โสภณิ โกยสมบูรณ ์
ชมรมเตา้เต๋อฯ 

  - ช่ืนชมว่าเป็นโครงการที่ด ี
- เป็นสังคมที่ด ี

 

15 โครงการสร้างเสรมิและพัฒนาการ
ออกก าลังกาย ของชมรมไทยเก๊ก
เพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 

นางฉลอง สิริมงคลถาวร 
ชมรมไทยเก๊กฯ 

    

16 โครงการสร้างเสรมิและพัฒนา 
การออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพ  
ชมชนไท้เก๊ก 37 ภูเก็ต 

นางมารศรี รุจีมาศ 
ชมรมไท้เก๊กสวนหลวง 

    

17 โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยแอ
โรบิค ปี 2561 

นางสุธาภรณ์ นาถกรณกุล 
ชมรมแอโรบิคเพือ่สุขภาพศูนย์

เยาวชน 

    

18 โครงการโภชนาการสมวัยใน
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี          
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

น.ส.บุญเสริม สิทธิการ 
รร.ท.พิบูลสวัสด ี

  - เงินเหลือคืนเยอะ 
- ให้ฝ่ายประเมินดเูรื่องอาหารที่
จัดให้เด็กนักเรียนว่าได้
สารอาหารที่ครบถ้วนและ
เพียงพอหรือไม ่

 

19 โครงการประชาสมัพันธ์กองทุนฯ 
ปี 2561 

นายมนตรี บุตรหวัง 
กองเลขานุการฯ 

    

20 โครงการจดัซื้อจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
กองทุน ครั้งท่ี 1 ปี 2561 

นายมนตรี บุตรหวัง 
กองเลขานุการฯ 

    

21 โครงการจดัซื้อจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
กองทุน ป ี2561 ระยะ 2 

นายมนตรี บุตรหวัง 
กองเลขานุการฯ 

    

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.อารีรัตน์ พิศาลกิตติคุณ อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ 
  -  รายงานผลประชุมอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 
   ประเด็นที่ 1 พิจารณา (ร่าง) จุลสารกองทุนสร้างสุข...นครภูเก็ต ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยแบ่งเนื้อหา ดังนี้  
   หน้าปก  ออกแบบในธีมวันสงกรานต์เนื่องในวันผู้สูงอายุ  
     โดยใช้ภาพ “กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ”   
 หน้าที่ 2  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานที่ขอสนับสุนนงบประมาณ 
     - การจัดกิจกรรมที่ผ่านมา 
     - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ก าหนดจัดในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 
 หน้าที่ 3 บทความสุขภาพ “7 โรค 3 ภัยสุขภาพ ข้อควรระวังในช่วงฤดูร้อน” 
 หน้าที่ 4 ข้อมูลแผนที่ส าหรับพ้ืนที่ออกก าลังกายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  
 ประเด็นที่ 2 รายงานความคืบหน้าการพัฒนาและปรับปรุง www.phukethealthfund.go.th phase 3 

      
 

      

 กองทุนด ำเนินกำรจัดจ้ำงเหมำจัดท ำและพัฒนำ Website (Phase 3) จ ำนวน 1 งำน 
ประกอบด้วย 1) ระบบบันทึก
ข้ อ มู ล กิ จ ก ร ร ม แ ล ะติ ด ต า ม
โครงการ 2) ระบบสามารถสร้าง
ร หั ส อั ต โ น มั ติ ต า ม ป ร ะ เ ภ ท 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 3)  
ระบบสมาชิก จ านวน 3 ระดับ 4) 
ดาวน์ โหลดโครงการ 5) ดูแล
ระบบเว็บไซต์ตลอดสัญญา 

ส าหรับข้อมูลผู้เข้าชมตลอด 1 ปี 
ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2561 - 31 มีนาคม 2562 พบว่า 
มีจ านวนเข้าชมทั้งหมด 3,731 
ครั้ ง  จากผู้ เข้ าชม 1,415 คน 
ข้อมูลตามปรากฏ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.4 คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการ LTC โดย นางภัทราวดี เอ้ือพิชญานนท์  
  4.4.1 รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

รายการ ทั้งปี 
1. ยอดยกมาจากปีท่ีแล้ว 588,862.88 
2. รายการรับ  
    2.1 เงินค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับจาก สปสช. 0 
    2.2 เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 
    2.3 เงินคืนจากการด าเนินงาน 128,425.00 

รวมรายรับ 717,287.88 
3. รายจ่าย   
   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ LTC (103 ราย) 596,300.00 

รวมรายจ่าย 596,300.00 
คงเหลือยกไป 120,987.88 

 
  4.4.2 การข้ึนทะเบียนผู้ป่วย LTC ประจ าปี 2562 
   เครือข่ายบริการปฐมภูมิเขตเทศบาลนครภูเก็ต อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 
 

รายการ จ านวน (ราย) 
1. จ านวนขึ้นทะเบียนทั้งหมด 116 
2. จ านวน Care Plan ที่อนุมัติแล้ว 112 
3. จ านวน Care Plan ที่ยังไม่หมดอายุ 
    (รอบเดือนกรกฎาคม 62 จ านวน 4 ราย) 

4 

 
 4.4.3  รายงานผลประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 
  1) พิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงรายบุคคล จ านวน 7 ราย รวมเป็นเงิน 35,000 บาท  
โดยเบิกจากงบกองทุนสนับสนุนการจัดบริการ LCT แบ่งเป็น 
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   1.1) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต  
ล าดับ ชื่อ- สกุล กลุ่ม ADL ยอดเงินขออนุมัติ มติอนุมัติ หมายเหตุ 

1 นายไหม         กันอุน 3 0 8,000 6,700  
2 นางเพ็ญศรี      ดีที่สุด 1 11 4,000 7,000  
3 นางบี่อู่           แซ่จึ้ง 1 6 3,200 4,000  
4 น.ส.สอจู้         โภคาพันธ์ 1 9 3,200 4,000  

รวม 18,400 21,700  

   1.2) ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร  
ล าดับ ชื่อ- สกุล กลุ่ม ADL ยอดเงินขออนุมัติ มติอนุมัติ หมายเหตุ 

1 นายยุพิน     รัตนะ 1 8 3,300 3,300  
2 นางสี          จันทร์ศรี 1 8 4,000 4,000  
3 นางปราณี    ตัณทัยย์ 3 1 3,200 6,000  

รวม 10,500 13,300  

   2) กลั่นกรองแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง รายบุคคลประจ าปี 2562 จ านวน 9 ราย รวมเป็นเงิน 
43,300 บาท โดยเบิกจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต และเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการ
กองทุนเพ่ือพิจารณาต่อไป (ตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 5.3) ประกอบด้วย  
   2.1) ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 3,900 บาท 

ล าดับ ชื่อ- สกุล กลุ่ม ADL ยอดเงินขออนุมัติ มติอนุมัติ หมายเหตุ 
1 นางลาวัลย์  สุขะ 2  3,900 3,900  

รวม 3,900 3,900  
   2.2) กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต จ านวน 8 ราย เป็นเงิน 39,400 บาท 

ล าดับ ชื่อ- สกุล กลุ่ม ADL ยอดเงินขออนุมัติ มติอนุมัติ หมายเหตุ 
1 นายสมบูรณ์  ยะวา 3  5,100 6,000  
2 นางผ่องจิตต์  วานิชกุล 3  3,200 3,200  
3 นายอรุณ  กี่สุ้น 3  3,300 4,600  
4 นายวรพจน์  สุนทรทัต 3  3,600 6,000  
5 นางสิวเปี่ยน  อังแสงธรรม 3  3,200 4,400  
6 น.ส.สภุา  โภคาพันธ์ 1  3,200 3,200  
7 นางจิราณี  ฉิมมณี 3 2 5,500 6,000  
8 นายดนุสรณ์  เอ๋ียวสกุล 3 4 4,000 6,000  

รวม 31,100 39,400  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 5  น าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  5.1  พิจารณาอนุมัติโครงการที่คณะอนุกรรมการฯ ด้านแผนงานและกลั่นกรองโครงการเห็นชอบแล้ว 
เมื่อครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 มีนาคม 2562 รวมจ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 93,600 บาท  
   มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณ จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 93,600 บาท 
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ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการพิจารณา 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกก าลัง
กายด้วยแอโรบิค ชมรมแอโรบิคครูแขก
ศาลาประชาคมเทศบาลนครภูเก็ต ป ี
2562 
 

ยุทธศาสตร์ :  
ชุมชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อ 

42,600  
ข้อ 10(2) 

นายวิมล ใยยอง 
ชมรมแอโรบคิครูแขก

ศาลาประชาคม 

มต ิ: เห็นชอบโครงการและอนุมัติ
งบประมาณ 42,600 บาท 
 

2 โครงการชุมชนซีเต็กค้า 2 สุขภาพดีตาม
แนวพระราชด าริ 
 
ยุทธศาสตร์ :  
ชุมชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อ 

21,000  
ข้อ 10(2) 

นางวีณา แสวงวิทย ์
ชุมชนซีเต็กค้า 2 

มต ิ: เห็นชอบโครงการและอนุมัติ
งบประมาณ 21,000 บาท 
 

3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ
ส าหรับกลุ่มเสี่ยง เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงกองการแพทย์ เทศบาลนคร
ภูเก็ต ปี 2562 
 
ยุทธศาสตร์ :  
ชุมชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อ 

30,000  
ข้อ 10(1) 

นางอุไรวรรณ ลิม่บุตร 
กองการแพทย์ 

มต ิ: เห็นชอบโครงการและอนุมัติ
งบประมาณ 30,000 บาท 
 

 
  5.2  พิจารณาอนุมัติโครงการที่คณะอนุกรรมการฯ ด้านแผนงานและกลั่นกรองโครงการเห็นชอบให้
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา เม่ือครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 มีนาคม 2562 รวมจ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน 
575,200 บาท  
   มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 244,200 บาท 
และเห็นชอบในหลักการแต่ไม่อนุมัติงบประมาณ โดยคณะกรรมการมีค าแนะน าให้ไปปรับแก้ตามค าแนะน าพร้อมให้
น าเสนอโครงการอีกครั้งในรอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งถัดไป จ านวน 3 โครงการ  
 
ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการพิจารณา 

1 โครงการมวยไทยเพ่ือสุขภาพส าหรับเด็ก
และเยาวชน ชมรมมวยไทยศูนยเ์ยาวชน
เทศบาล นครภูเก็ต 
 

ยุทธศาสตร์ :  
ชุมชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อ 

147,200  
ข้อ 10(1) 

นายอัลเลียตส์ บือแนดามา 
ชมรมมวยไทยเทศบาล 

นครภูเกต็ 

มติ : เห็นชอบในหลักการแต่ไม่อนมุัติ
งบประมาณ โดยคณะกรรมการมคี าแนะน า
ให้ไปปรับแก้ตามค าแนะน า ดังนี ้
- เนื่องจากจากเทศบาลนครภูเกต็มีการจัด
กิจกรรมภาคฤดรู้อนส าหรับเยาวชนใน
กิจกรรมมวยไทยแล้ว ซึ่งมีการทับซ้อนของ
ช่วงเวลาและกลุ่มเป้าหมายในโครงการ 
- แนะน าให้ผู้รับผิดชอบโครงการน าผลจาก
กิจกรรมภาคฤดรู้อนมาต่อยอดในโครงการนี้  
- ให้ปรับแก้รายละเอียดวิธีด าเนินการและ
แก้ไขงบประมาณ พร้อมให้น าเสนอโครงการ
อีกครั้งในรอบการประชุมคณะอนกุรรมการฯ 
ครั้งถัดไป 
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ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการพิจารณา 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกก าลัง
กายด้วยบาสโลป ชุมชนซีเต็กค้า 2 
 
ยุทธศาสตร์ :  
ชุมชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อ 

59,000 
ข้อ 10(1) 

นางวีณา แสวงวิทย ์
ชุมชนซีเต็กค้า 2 

มติ : เห็นชอบในหลักการแต่ไม่อนมุัติ
งบประมาณ โดยคณะกรรมการมคี าแนะน า
ให้ไปปรับแก้ตามค าแนะน า ดังนี ้
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมใหเ้หมาะสม
กับชุมชน 
- ให้ปรับแก้รายละเอียดวิธีด าเนินการและ
แก้ไขงบประมาณ พร้อมให้น าเสนอโครงการ
อีกครั้งในรอบการประชุมคณะอนกุรรมการฯ 
ครั้งถัดไป 

3 โครงการรู้ทัน ห่างไกลโรคมะเร็งปาก
มดลูก และมะเร็งเต้านม โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต ปี 2562 
 
ยุทธศาสตร์ :  
ชุมชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อ 

137,000 
ข้อ 10(1) 

น.ส.อุบลรัตน ์แก้วจ าปา 
นักวิชาการสาธารณสุข  

รพ.วชิระภูเกต็ 

มต ิ: เห็นชอบโครงการและอนุมัติ
งบประมาณ 108,200 บาท 
โดยคณะกรรมการมีค าแนะน าให้ไปปรับแก้
ตามค าแนะน า ดังนี ้
- ให้ปรับแก้รายละเอียดวิธีด าเนินการการลง
พื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุกนอกเวลาราชการ 
และแก้ไขปรับลดงบประมาณ 

4 โครงการส่งเสริมการใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างปลอดภัยในชุมชนเทศบาล
นครภูเก็ตปีงบประมาณ 2562 
 
ยุทธศาสตร์ :  
สิ่งแวดล้อม/อาหารปลอดภัย 

96,000  
ข้อ 10(1) 

น.ส.พิชชานันท์ เพ็งช่วย 
เภสักรปฏิบตัิการ  
รพ.วชิระภูเกต็ 

มติ : เห็นชอบในหลักการแต่ไม่อนมุัติ
งบประมาณ โดยคณะกรรมการมคี าแนะน า
ให้ไปปรับแก้ตามค าแนะน า ดังนี ้
- ให้ปรับแก้รายละเอียดวิธีด าเนินการโดย
การเพิ่มกิจกรรมการท าประชาคมในชุมชน
เพื่อให้เกิดมาตรการทางสังคม 
- เพิ่มกิจกรรมการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งในส่วนของกองการแพทย์ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ
สังคม รวมถึงส านักงานสาธารณสขุจังหวัด
ภูเก็ต เพื่อให้เกิดการท างานแบบเครือข่าย 
- ปรับเพิ่มงบประมาณใหส้อดคล้องกับ
กิจกรรมที่เพิม่ขึ้น  
- พร้อมให้น าเสนอโครงการอีกครัง้ในรอบ
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งถัดไป 

5 โครงการแกนน าวัยทีน รักเป็นปลอดภัย 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต                 
ปี 2562 
ยุทธศาสตร์ :  
สุขภาพดีแม่และเด็ก เด็กปฐมวัย เด็กวัย
เรียน 

136,000  
 

ข้อ 10(1) 

นางฝากจิต รตันปัญญากร 
กองการแพทย์ 

มต ิ: เห็นชอบโครงการและอนุมัติ
งบประมาณ 136,000 บาท 
 

  5.3  พิจารณาอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการ 
LTC เห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา เม่ือครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 จ านวน 9 
ราย เป็นเงิน 43,300 บาท  
   มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนการดูแลรายบุคคล จ านวน 9 ราย และอนุมัติงบประมาณรวมเป็นเงิน 
43,300 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ดังนี้ 
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   1) ศูนย์บริการชุมชนนริศร จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 3,900 บาท 
ล าดับ ชื่อ- สกุล กลุ่ม ADL ยอดเงินขออนุมัติ มติอนุมัติ หมายเหตุ 

1 นางลาวัลย์  สุขะ 3,900  3,900 3,900  
รวม 3,900 3,900  

  2.2 กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต จ านวน 8 ราย เป็นเงิน 39,400 บาท 
ล าดับ ชื่อ- สกุล กลุ่ม ADL ยอดเงินขออนุมัติ มติอนุมัติ หมายเหตุ 

1 นายสมบูรณ์  ยะวา 3  6,000 6,000  
2 นางผ่องจิตต ์ วานิชกุล 3  3,200 3,200  
3 นายอรุณ  กี่สุ้น 3  4,600 4,600  
4 นายวรพจน์  สุนทรทัต 3  6,000 6,000  
5 นางสิวเปี่ยน  อังแสงธรรม 3  4,400 4,400  
6 น.ส.สภุา  โภคาพันธ์ 1  3,200 3,200  
7 นางจิราณี  ฉิมมณี 3 2 6,000 6,000  
8 นายดนุสรณ์  เอ๋ียวสกุล 3 4 6,000 6,000  

รวม 39,400 39,400  
 

 5.4 พิจารณาอนุมัติค าขอแก้ไขรายละเอียดวิธีด าเนินการและงบประมาณของ “โครงการป้องกันการจมน้ า
ในเด็ก ปีงบประมาณ 2562” ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบเม่ือครั้งการประชุมที่ 7/2561 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
อนุมัติงบประมาณครั้งนั้น เป็นเงิน 322,000 บาท  
   เหตุผลและความจ าเป็นในการขอเพ่ิมงบประมาณ 
   เนื่องด้วยหลักสูตรว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด Survival Swimming Curriculum และ Handbook จาก
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหลักสูตรส าหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่ไม่เคย
เรียนหลักสูตรนี้มาก่อน จะใช้หลักสูตรที่มีอยู่ของสมาคมเพ่ือช่วยชีวิตทางน้ าเป็นพ้ืนฐานและการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับ
เกียรติจากทีมวิทยากรสมาคมเพ่ือช่วยชีวิตทางน้ ามาเป็นวิทยากร 
    จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯ คือ เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะมีทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ ามีความรู้
เรื่องความปลอดภัยทางน้ า มีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า และมีความสามัคคีและมีน้ าใจนักกีฬา โดย
หลักสูตรจะใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 15 ครั้ง ครั้งละ 50-60 นาที โดยแบ่งเป็นการเรียน 14 ครั้งและครั้งที่ 15 
เป็นการวัดผลการเรียนการสอน การเรียนประกอบไปด้วยครูผู้สอน 1 คนต่อนักเรียน 9-10 คน ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องมี
เวลาเรียนในหลักสูตรนี้ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ร้อยละ 80) ของเวลาเรียนตามหลักสูตร เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอน
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการ จากเดิมจัดการ
อบรมเพียง 1 วันใช้เวลา 7 ชั่วโมง ปรับเป็นจัดอบรม 2 วัน ใช้เวลา 12 ชม.  
   กลุ่มเป้าหมาย 
   จากเดิม นักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลนครภูเก็ต จ านวน 900 คน  
   ขอแก้ไข นักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลนครภูเก็ต จ านวน 840 คน  
   เหตุผล ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ส านักการศึกษา ได้จัด โครงการฝึกอบรมกิจกรรมยามว่างส าหรับ
เด็กและเยาวชน ประจ าปี 2562 โดยมีการสอนในเรื่องของว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอด ในกิจกรรมว่ายน้ าร่วมด้วย 
   วิธีด าเนินการ 
   จากเดิม  5.  จัดอบรมตามหลักสูตร จ านวน 10 รุ่น รุ่นละ 90 คน แบ่งเป็น 9 กลุม่ย่อย จ านวน 1 วัน 
   ขอแก้ไข 5.  จัดอบรมตามหลักสูตรว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด Survival Swimming Curriculum จัดอบรม 
2 วัน เวลา 12 ชม. จ านวน 14 รุ่น รุ่นละ 60 คน  แบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย โดยมีเนื้อหาการสอน 1) ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางน้ า (Water Safety Knowledge) 2) การเอาชีวิตรอดและพ้ืนฐานการว่ายน้ า (Swim and Survive) 3) 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า (Water Rescue) 
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  งบประมาณ  
  ขอความเห็นชอบขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ิมเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 416,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

รายการใหม่ 
งบประมาณ 

ขอเพิ่มงบ 
เดิม ปรับใหม่ 

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าอบรมและทีมงานวิทยากร  
(จ านวน 75 คน x 120 บาท/วัน x 2 วันx 14 รุ่น) 

100,000 252,000 152,000 

2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ครู ก ในพื้นท่ี (4 คน X 11 ชม. X 300 บาท X 14 รุ่น) เป็นเงิน 184,800 บาท 
- ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมเพ่ือช่วยชีวิตทางน้ า  
    - บรรยาย (1 คน X 1 ชม. X 600 บาท X 14 รุ่น) เป็นเงิน 8,400 บาท 
    - กลุ่ม (2 คน X 11 ชม. X 600 บาท X 14 รุ่น) เป็นเงิน 184,800 บาท 

168,000 378,000 210,000 

3. ค่าเดินทางวิทยากร ไป-กลับ (3,000 บาท x 2 คน x 2 รอบ)   รายการใหม ่ 12,000 12,000 
4. ค่าท่ีพักวิทยากร (750 บาท x 28 คืน x 2 คน)  รายการใหม ่ 42,000 42,000 
5. ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ 50,000 50,000 ไม่ปรับเพิ่ม 

รายการใหม่ 
งบประมาณ 

ขอเพิ่มงบ 
เดิม ปรับใหม่ 

6. ค่าจ้างท าป้ายโครงการ 1,000 1,000 ไม่ปรับเพิ่ม 

7. ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 2,000 2,000 ไม่ปรับเพิ่ม 

8. ค่าใช้สอยอ่ืน 1,000 1,000 ไม่ปรับเพิ่ม 

รวม 322,000 738,000 416,000 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 416,000 บาท 
 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1  การประชุมครั้งต่อไป ครั้งท่ี 3/2562  
  ก าหนดวันศุกร์ที ่17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

                   ปิดประชุม 16.30 น. 
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้พิมพ์และบันทึกรายงานการประชุม 
(นายยูสรี หะมะ) 

นักวิชาการสาธารณสุข กองทุนฯ 

 
(ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอรายงานการประชุม 

(นางภัทราวดี เอ้ือพิชญานนท์) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ 

 
(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา) 
ประธานทีป่ระชุม 


