(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2558
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ

ชื้อ - สกุล
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นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ
นายเชาว์ ภิรมกิจ
นายบุญชู อะโน
นางวิลัย พลีดี
นายทวีศักดิ์ ชากรม
นางวนิดา นาเจริญ
นายไมล์ มูลเทพ
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
ไมล์ มูลเทพ
จิราพัชร แก้วนอก
มะลิ พรมประเสริฐ
สมชาย เรียงแก้ว
ประเสริฐ เกียรตินอก
สมจิตร เพ็ชรวิเศษ
บุญเพ็ง ประทุมมาตย์
กฤษณา คาเสมอ
นางลาใย ประดิษฐ์
สมชาย อุทัยประดิษฐ์
นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
เพ็ญนภา ยันต์ชมภู
พัตราวดี ศรีสวัสดิ์
พรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
อนุชา บุญเหลือ

ผู้ไม่เข้าประชุม
-ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เมือ่ ถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นายสันต์
กัมปนาวราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

หมาย
เหตุ
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5
-ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจาก รพ.สต.บ้านโนนแต้ ว่ามีผู้ป่วย
ไข้เลือดออกที่บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 จึงได้ใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ประเภทที่ 5
ไปทาการฉีดพ่นหมอกควันเรียบร้อยแล้ว
1.2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และ สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ประจาปี 2558
-ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนธาตุ ได้จัดอบรมตามโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ประจาปี 2558 อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ณ วัดป่าธรรม
อุทยาน (วัดหลวงพ่อกล้วย) อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
-ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ขอเชิญชวนให้หญิง
ตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด ลงทะเบียนเพื่อแสดง ความจานงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ในวันและเวลา
ราชการ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทาแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจาปี 2559
- ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการกองทุนฯ ดาเนินการ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการจัดทาแผน ประจาปี 2559 ในวันนี้ ให้
คณะกรรมการพิจารณาแผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการ โดยจะต้องให้ความสาคัญและนาโครงการที่ได้จากมติที่
ประชุมประชาคมหมู่บ้านมาบรรจุในแผนของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
- มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติให้นาโครงการต่างๆ บรรจุในแผนของกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ดังนี้
ประมาณการรายรับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 431,063.12 บาท
แผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
งบประมาณ 108,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.11 แยกเป็น
1.โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแพทย์แผนไทย ประจาปี
งบประมาณ 2559 จานวน 54,000 บาท (รพ.สต.โนนธาตุ)
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2.โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแพทย์แผนไทย ประจาปี
งบประมาณ 2559 จานวน 40,000 บาท (รพ.สต.โนนแต้)
3.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ประจาปีงบประมาณ
2559 จานวน 14,250 บาท (รพ.สต.โนนแต้)
ประเภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ งบประมาณ
193,960 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.99 แยกเป็น
1.โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 35,300 บาท (รพ.สต.โนนแต้)
2.โครงการสตรีไทยห่างไกลโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 12,500 บาท (รพ.สต.โนนแต้)
3.โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 15,800 บาท (รพ.สต.โนนแต้)
4.โครงการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ เบาหวาน/ความดัน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 31,460 บาท (รพ.สต.โนนธาตุ)
5.โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 10,000 บาท (รพ.สต.โนนธาตุ)
6.โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 27,000 บาท (รพ.สต.โนนธาตุ)
7.โครงการประกวดหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย ประจาปีงบประมาณ 2559 จานวน 32,900
บาท (รพ.สต.โนนธาตุ)
8.โครงการเพื่อนใจวัยใส ไม่เสพ ไม่ท้องก่อนแต่ง ประจาปีงบประมาณ 2559 จานวน 29,000
บาท (กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ)
ประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
งบประมาณ 51,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.94 แยกเป็น
1.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านการออกกาลังกาย ประจาปีงบประมาณ 2559 จานวน
20,000 บาท (รพ.สต.บ้านโนนแต้)
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ 2559 จานวน 11,500 บาท (รพ.สต.
โนนธาตุ)
3.โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจาปีงบประมาณ 2559 จานวน 20,000 บาท (กองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ)
ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ งบประมาณ 55,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 12.75 แยกเป็น
1.การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ งบประมาณ 55,000 บาท (กองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ)
ประเภทที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ งบประมาณ 21,600 บาท
คิดเป็นร้อยละ 5.01 แยกเป็น
1.โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดภายในตาบลโนนธาตุ งบประมาณ 21,600 บาท
(กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ)
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ระเบียบวาระที่ 5 รายงานสถานการณ์การเงิน
5.1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน
ยอดยกมา
203,263.12 บาท
รวมรับ
203,263.12 บาท
รายจ่าย
- สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
18,000.00 บาท
โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง (โนนแต้)
18,000.00 บาท
- สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
54,800.00 บาท
โครงการหมู่บ้านสะอาดฯ(โนนแต้)
5,000.00 บาท
โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้าฯ (โนนธาตุ)
10,800.00 บาท
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ฯ (โนนธาตุ) 9,000.00 บาท
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (โนนแต้)
20,000.00 บาท
โครงการเฝ้าระวังโรคพยาธิ (โนนแต้)
10,000.00 บาท
- สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
4,000.00 บาท
โครงการแพทย์แผนไทยฯ (โนนแต้)
4,000.00 บาท
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน
7,600.00 บาท
ค่าตอบแทนประชุมครั้งที่ 2/2558
7,600.00 บาท
- สนับสนุนกรณีการเกิดโรคระบาด
6,590.00 บาท
โครงการควบคุมโรคระบาด
6,590.00 บาท
รวมจ่าย
จานวน
90,990.00 บาท
ยอดยกไป
จานวน
112,273.12 บาท
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการดาเนินงานตามโครงการ
6.1 การดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2558
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 12.10 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สันต์ กัมปนาวราวรรณ
(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ

