(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ

ชื้อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ
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นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ
นายเชาว์ ภิรมกิจ
นายบุญชู อะโน
นางวิลัย พลีดี
นายทวีศักดิ์ ชากรม
นางวนิดา นาเจริญ
นางกนกอร สุวรรณโสภา
นางจิราพัชร แก้วนอก
นางมะลิ พรมประเสริฐ
นายสมชาย เรียงแก้ว
นายประเสริฐ เกียรตินอก
นายสมจิตร เพ็ชรวิเศษ
นายบุญเพ็ง ประทุมมาตย์
นางกฤษณา คาเสมอ
นางลาใย ประดิษฐ์
นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์
นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู
นางพัตราวดี ศรีสวัสดิ์
นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
นายอนุชา บุญเหลือ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

สันต์ กัมปนาวราวรรณ
เชาว์ ภิรมกิจ
บุญชู อะโน
วิลัย พลีดี
ทวีศักดิ์ ชากรม
วนิดา นาเจริญ
กนกอร สุวรรณโสภา
จิราพัชร แก้วนอก
มะลิ พรมประเสริฐ
สมชาย เรียงแก้ว
ประเสริฐ เกียรตินอก
สมจิตร เพ็ชรวิเศษ
กฤษณา คาเสมอ
สมชาย อุทัยประดิษฐ์
สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
เพ็ญนภา ยันต์ชมภู
พรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
อนุชา บุญเหลือ

ผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่มี
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นายบุญเพ็ง ประทุมมาตย์
2. นางลาใย ประดิษฐ์
3. นางพัตราวดี ศรีสวัสดิ์

กรรมการ ลากิจ
กรรมการ ลากิจ
อนุกรรมการ ลากิจ

หมาย
เหตุ

ลากิจ
ลากิจ

ลากิจ
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-2เริ่มประชุมเวลา 09.20 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นายสันต์
กัมปนาวราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งเลื่อนการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
-ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เดิมได้กาหนดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 แต่ในวันดังกล่าวมีภารกิจเร่งด่วน จึงได้เลื่อนการประชุมมาเป็น
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
1.2 การเสียชีวิตของกรรมการกองทุน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6
-ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า นายไมล์ มูลเทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
โนนธาตุ (บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6) ซึ่งท่านเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้เสียชีวิต ตั้งแต่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านในครั้งนี้ด้วย
1.3 การระบาดของโรคไขเลือดออก/ไข้ฉี่หนู
-ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในช่วงฤดูฝนจะมีการแพร่ระบาดของโรคไขเลือดออก/ไข้ฉี่
หนู จึงขอให้ระมัดระวังด้วย
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
แทนตาแหน่งที่ว่าง
- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายไมล์ มูลเทพ กรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้เสียชีวิต จึงทาให้กรรมการบริหารกองทุนว่างลง จาเป็นที่จะต้องมีการแต่งตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่าง และได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ชี้แจงรายละเอียด
- นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ กองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้มีคาสั่งที่ 14/2557 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ โดยดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
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กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ข้อ 8 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีวาระอยู่
ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี ต่อมา นายไมล์ มูลเทพ กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้
เสียชีวิต จึงทาให้กรรมการบริหารกองทุนว่างลง จาเป็นที่จะต้องมีการแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง
ต่อมา ได้มีการนาเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาในทีป่ ระชุม ในคราวการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนธาตุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ซึ่งที่
ประชุมมีมติเลือก นางกนกอร สุวรรณโสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ (บ้านสาราญ หมู่ที่
4) เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ต่อไป
-มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางกนกอร สุวรรณโสภา สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนธาตุ (บ้านสาราญ หมู่ที่ 4) เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
แทนตาแหน่งที่ว่าง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
4.2 การคัดเลือกนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
- ประธานฯ ได้หารือในที่ประชุมเพื่อคัดเลือกนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนน
ธาตุ เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านสุขภาพของกองทุน “นวัตกรรม ” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้
ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนา นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้ง
ยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
-ที่ประชุม ได้มีการพิจารณาเพื่อคัดเลือกนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป และให้นาเข้าพิจารณาคัดเลือกในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 รายงานสถานะการเงิน
-ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการกองทุนฯ รายงานสถานะทางการเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ประจาวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559 ดังนี้.5.1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน
ยอดยกมา
จานวน 70,729.52 บาท
รายรับ
-รับเงินโอนจาก สปสช.
จานวน 232,290.00 บาท
-รับเงินอุดหนุนจาก อบต.
จานวน 100,000.00 บาท
-รับดอกเบี้ยธนาคาร
จานวน
323.54 บาท
-รวมรับ
จานวน 403,343.06 บาท
รายจ่าย
-ค่าตอบแทนประชุม ครั้งที่ 1/2559
จานวน
8,400.00 บาท
-ค่าฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 2 ครั้งที่ 2
จานวน
3,623.32 บาท
-ส่งเสริมการออกกาลังกายตาบลโนนธาตุ
จานวน
22,000.00 บาท
-แพทย์แผนไทย (โนนธาตุ)
จานวน
45,000.00 บาท
-แพทย์แผนไทย (โนนแต้)
จานวน 40,000.00 บาท
-มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก (โนนแต้)
จานวน
12,500.00 บาท
-เบาหวานและความดันโลหิตสูง (โนนธาตุ)
จานวน
31,460.00 บาท
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-เบาหวานและความดันโลหิตสูง (โนนแต้)
จานวน 15,800.00 บาท
-มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม (โนนธาตุ)
จานวน 10,000.00 บาท
-ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (โนนแต้)
จานวน
20,000.00 บาท
-รณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (โนนธาตุ)
จานวน
6,000.00 บาท
-หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก (โนนแต้)
จานวน 10,000.00 บาท
-รวมจ่าย
จานวน 224,783.32 บาท
-ยอดยกไป
จานวน 178,559.74 บาท
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการดาเนินงานตามโครงการ
6.1 การดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2559
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนธาตุ
6.1.1 นายทวีศักดิ์ ชากรม กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ
ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าที่ผ่านมาได้ดาเนินงานตามโครงการดังนี้
1. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการด้วยการแพทย์แผนไทยเชิงรุก ปี 2559
จานวน
45,000.00 บาท ได้รับ
2. โครงการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน จานวน
31,460.00 บาท
3. โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2559
จานวน 10,000.00 บาท
4. โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
จานวน
6,000.00 บาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้
6.1.2 นางวนิดา นาเจริญ กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านโนนแต้
ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าที่ผ่านมาได้ดาเนินงานตามโครงการดังนี้
1. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังด้วยแพทย์แผนไทย ปี 2559
จานวน
40,000.00 บาท
2. โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.บ้านโนนแต้ ปี 2559 จานวน
12,500.00 บาท
3. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ประจาปี 2559
จานวน 15,800.00 บาท
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกาลังกาย ปี 2559 จานวน 20,000.00 บาท
5. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก จานวน 10,000.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการประเมิน
ตนเองครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 การประเมินในทุกด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
ของเราได้คะแนนร้อยละ 87 คะแนน อยู่ในระดับ A
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7.2 นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุกรรมการกองทุน ได้ขอ
ความร่วมมือให้ทุกหมู่บ้านร่วมกันกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ร่วมกันรักษาความสะอาดภายในหมู่บ้านเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
หลังจากนั้น ไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุม
และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.25 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สันต์ กัมปนาวราวรรณ
(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ

