(สานา)
รายงานการประชุ มคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้ องถิ่นหรือพืน้ ที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้ อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้ องประชุ มองค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้ าประชุ ม
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ชื้อ - สกุล

ตาแหน่ ง

นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ
ประธานกรรมการ
นายเชาว์ ภิรมกิจ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายบุญชู อะโน
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นางวิลัย พลีดี
กรรมการ
นายทวีศักดิ์ ชากรม
กรรมการ
นางวนิดา นาเจริญ
กรรมการ
นายไมล์ มูลเทพ
กรรมการ
นางมะลิ พรมประเสริฐ
กรรมการ
นายสมชาย เรียงแก้ว
กรรมการ
นายประเสริฐ เกียรตินอก
กรรมการ
นายสมจิตร เพ็ชรวิเศษ
กรรมการ
นายบุญเพ็ง ประทุมมาตย์
กรรมการ
นางกฤษณา คาเสมอ
กรรมการ
นางลาใย ประดิษฐ์
กรรมการ
นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์
กรรมการและเลขานุการ
นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู
อนุกรรมการ
นางพัตราวดี ศรีสวัสดิ์
อนุกรรมการ
นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
อนุกรรมการ
นายอนุชา บุญเหลือ
อนุกรรมการ

ลายมือชื่อ
สันต์ กัมปนาวราวรรณ
เชาว์ ภิรมกิจ
บุญชู อะโน
วิลัย พลีดี
ทวีศักดิ์ ชากรม
วนิดา นาเจริญ
ไมล์ มูลเทพ
มะลิ พรมประเสริฐ
สมชาย เรียงแก้ว
ประเสริฐ เกียรตินอก
สมจิตร เพ็ชรวิเศษ
บุญเพ็ง ประทุมมาตย์
กฤษณา คาเสมอ
ลาใย ประดิษฐ์
สมชาย อุทัยประดิษฐ์
สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
เพ็ญนภา ยันต์ชมภู
พัตราวดี ศรีสวัสดิ์
พรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
อนุชา บุญเหลือ

หมาย
เหตุ
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ผู้ร่วมประชุ ม
ลาดับ

ชื้อ - สกุล

ตาแหน่ ง

ตัวแทนที่ปรึกษา รพ.หนองสองห้อง
1
นางนริศรา นิลละออง
ตัวแทนที่ปรึกษา สสอ.หนองสองห้อง
2
นางวนิดา สีหามาตย์
ผู้ไม่ เข้ าประชุ ม
1. นางจิราพัชร แก้วนอก ตาแหน่ง กรรมการ ลากิจ
เริ่มประชุ มเวลา 09.00 น.

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

นริศรา นิลละออง
วนิดา สีหามาตย์

เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นายสันต์ กัมปนาวราวร
รณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานฯได้กล่าวสวัสดีและขอบคุณคณะกรรมการที่ร่วมประชุม และกล่าวต้อนรับ
ตัวแทนที่ปรึกษากองทุนฯ ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้
ทีป่ ระชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- มติทปี่ ระชุ ม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับเปลีย่ นแผนกองทุนประจาปี งบประมาณ 2558
- ประธานฯ ได้ เชิญผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้ง 2 แห่งได้เสนอโครงการ
ซึ่งที่ประชุมมีพิจารณาเห็นชอบโครงการทีละโครงการ ซึ่งมีโครงการที่นาเสนอดังนี้
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลโนนธาตุ ได้ เสนอโครงการดังนี้
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หมวด 1 สนับสนุนและส่ งเสริมการจัดบริการสาธารณสุ ขของหน่ วยบริการ
1. โครงการให้บริการด้านแพทย์แผนไทยเชิงรุก จานวนเงิน 54,000.00 บาท จากหมวด ข เป็น
หมวด 1
เปลีย่ นเป็ น โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการด้วยแพทย์แผนไทยเชิงรุก ปี 2558
2. โครงการตรวจค้นหาเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม จาก
หมวด ก เป็น หมวด 1
หมวด 2 สนับสนุนให้ กลุ่มหรือองค์ กรประชาชนหรือหน่ วยงานอืน่ ในพืน้ ที่
1. โครงการตรวจค้นหาคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพเบาหวาน/ความดัน
จานวนเงิน
34,745.00 บาท จากหมวด ก เป็น หมวด 2
เปลีย่ นเป็ น โครงการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน
ชุมชน
2. โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จานวนเงิน
27,000.00 บาท จากหมวด ค เป็น หมวด 2
3. โครงการประกวดหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย จานวนเงิน 32,900.00 บาท จากหมวด ค
เป็นหมวด 2
-มติทปี่ ระชุ ม ได้มีมติเห็นชอบโครงการที่เปลี่ยนแปลงทั้ง 5 โครงการ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลบ้ านโนนแต้
หมวด 1 สนับสนุนและส่ งเสริมการจัดบริการสาธารณสุ ขของหน่ วยบริการ
1. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด จานวนเงิน 18,000.00 บาท จากหมวด ก เป็น
หมวด 1
เปลีย่ นเป็ น โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง
2. โครงการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพกลุ่มวัยแรงงาน ปี 2558 จานวนเงิน 25,800.00 บาท
จาก หมวด ก เป็นหมวด 1
เปลีย่ นเป็ น โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จานวนเงิน
15,800.00 บาท
3. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก จานวนเงิน 12,500.00
บาท จาก หมวด ก เป็น หมวด 1
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านโนนแต้ ปี 2558 จานวนเงิน 20,000.00 บาท
จากหมวด ค เป็น หมวด 1
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หมวด 2 สนับสนุนให้ กลุ่มหรือองค์ กรประชาชนหรือหน่ วยงานอืน่ ในพืน้ ที่
1. โครงการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพกลุ่มวัยแรงงาน ปี 2558 จานวนเงิน 25,800.00 บาท
จาก หมวด ก เป็นหมวด 2
เปลีย่ นเป็ น - โครงการเฝ้าระวังแลป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้าดี กลุ่มวัยแรงงาน
ตาบลโนนธาตุ จานวนเงิน 10,000.00 บาท
3. โครงการหมู่บ้านสะอาด สวยใส ไร้มลพิษ จานวนเงิน 25,000.00 บาท

จากหมวด ค เป็น

หมวด 2
หมวด 3 สนับสนุนและส่ งเสริมสุ ขภาพ ศูนย์ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแพทย์แผนไทย ปี 2558 จานวนเงิน
54,000.00 บาท จากหมวด ข เป็น หมวด 3
เปลีย่ นเป็ น โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรังด้วยแพทย์แผนไทยเชิงรุก
ปี 2558
-มติทปี่ ระชุ ม ได้มีมติเห็นชอบโครงการที่นาเสนอทั้ง 7 โครงการ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
หมวด 4 สนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน
1. การบริหารจัดการกองทุน 51,200.00 บาท จาก หมวด ง เป็นหมวด 4
-มติทปี่ ระชุ ม ได้มีมติเห็นชอบ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
หมวด 5 สนับสนุนกรณีการเกิดโรคระบาด
1. โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกตาบลโนนธาตุ ปี 2558 จานวน
เงิน 42,500.00 บาท
-มติทปี่ ระชุ ม ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มโครงการฯ หมวด 5 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5 รายงานสถานการณ์การเงิน
5.1 รายงานการรับ-จ่ ายเงิน
ยอดยกมา (1 ตุลาคม 2557)
78,770.57 บาท
รวมรับ
78,770.57
บาท
รายจ่ าย
- สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
0.00
บาท
- สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
0.00
บาท
- สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
0.00
บาท
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 5,390.00
บาท
- สนับสนุนกรณีการเกิดโรคระบาด
0.00
บาท
รวมจ่ าย
จานวน 5,390.00 บาท

5
ยอดยกไป
-ทีป่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการดาเนินงานตามโครงการ

จานวน 73,380.57 บาท

6.1 การดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปี งบประมาณ 2558
-นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุน ได้เชิญ ผอ.รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง
รายงานผลการดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2558 ดังนี.้ 6.1.1 นายทวีศักดิ์ ชากรม กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้
รายงานต่อที่ประชุมว่ายังไม่ได้ดาเนินการตามโครงการ
6.1.2 นางวนิดา นาเจริญ กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้
ได้รายงานต่อที่ประชุมยังไม่ได้ดาเนินการตามโครงการ
- ทีป่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่ มี
ปิ ดประชุ มเวลา 12.05 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทยั ประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้ วถูกต้ อง
(ลงชื่อ) สั นต์ กัมปนาวราวรรณ
(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ

