(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
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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
บุญเพ็ง ประทุมมาตย์
กฤษณา คาเสมอ
ลาใย ประดิษฐ์
สมชาย อุทัยประดิษฐ์
สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
เพ็ญนภา ยันต์ชมภู
พัตราวดี ศรีสวัสดิ์
พรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
อนุชา บุญเหลือ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอารีย์ เชื้อสาวะถี
ผู้ไม่เข้าประชุม
-ไม่มี

ตัวแทนทีป่ รึกษาสาธารณสุขอาเภอหนองสองห้อง

หมาย
เหตุ

ลากิจ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นายสันต์
กัมปนาวราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอขอบคุณ คุณอารีย์ เชื้อสาวะถี ตัวแทนที่ปรึกษาสาธารณสุขอาเภอหนองสองห้อง ที่
ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนธาตุ ในวันนี้
1.2 ขอขอบคุณ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทุกท่าน
ที่ได้ร่วมกันทางาน การประชุมในวันนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ 4/2559 คงจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายสาหรับใน
ปีงบประมาณนี้
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทาแผนกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันนี้จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทาแผนกองทุน
ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้มอบหมายให้เลขานุการกองทุนฯ ชี้แจงรายละเอียด
-นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายรับ
และหมวดรายจ่ายของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้
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ประมาณการรายรับ จานวน 333,690.00 บาท
-รับเงินสนับสนุนจาก สปสช. จานวน
(จานวนประชากร 5,162 คนๆ ละ 45 บาท)
-รับดอกเบี้ยธนาคาร จานวน
-รับเงินสมทบ จานวน
-รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
-รวมงบประมาณที่ใช้ในการจัดทาแผนกองทุนฯ จานวน

232,290.00 บาท
900.00
500.00
100,000.00
333,690.00

บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย จานวน 333,690.00 บาท แยกเป็น
หมวด
ประเภท
รายจ่าย
หมวด 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

การสนับสนุนคิดเป็น
หมายเหตุ
เปอร์เซ็นต์% จานวนเงิน
25%
83,422.50

หมวด 2

สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กร

40%

133,476.00

หมวด 3

สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

15%

50,053.50

หมวด 4

การบริหารจัดการกองทุน

15%

50,053.50

หมวด 5

ควบคุมโรคระบาด

5%

16,684.50

100%

333,690.00

-

รวม
- ประธานให้ที่ประชุมเสนอแผนงานโครงการ ดังนี้

หมวดที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
- นายทวีศักดิ์ ชากรม ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุได้เสนอ
แผนงานโครงการ ในหมวดที่ 1 เป็นจานวนเงิน 43,182.00 บาท ดังนี้
1. โครงการ อบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์อาหารและยาแก่
ผู้ประกอบการร้านค้าร้านขายของชาและแกนนาในชุมชนปี 2560 งบประมาณที่ขอรับอนุมัติ 9,400.00บาท
2. โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้า
นมงบประมาณที่ขอรับอนุมัติ 11,500.00บาท
3. โครงการ ออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน
งบประมาณที่ขอรับอนุมัติ 22,282.00บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
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- นางวนิดา นาเจริญ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้ ได้เสนอ
แผนงานโครงการ ในหมวดที่ 1 เป็นจานวนเงิน 41,500.00 บาท ดังนี้
1. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอมปนสารสเตียรอยด์ รพ.สต.
บ้านโนนแต้ งบประมาณที่ขอรับอนุมัติ 18,250.00บาท
2. โครงการ เฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.บ้านโนนแต้ ปี 2560
งบประมาณที่ขอรับอนุมัติ 23,250.00บาท
ยอดจัดสรรตามงบประมาณ 83,422.50 บาท ใช้ไป เป็นเงิน 84,682.00 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 24.27
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
หมวดที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
- นายเชาว์ ภิรมกิจ ประธานคณะกรรมการแกนนาสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน ตาบล
โนนธาตุ ได้เสนอแผนงานโครงการ ในหมวดที่ 2 เป็นจานวนเงิน 66,130.00 บาท ดังนี้
1. โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ งบประมาณที่ขอรับ
อนุมัติ 18,000.00บาท
2. โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองค้นหาสารพิษตกค้างในกระแสเลือดในประชาชน
กลุ่มเสี่ยง งบประมาณที่ขอรับอนุมัติ 15,230.00บาท
3. โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย ปี 2560 งบประมาณที่ขอรับอนุมัติ 32,900.00
บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
- นางกฤษณา คาเสมอ ประธาน อสม.เขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านโนนแต้ ได้เสนอแผนงาน
โครงการ ในหมวดที่ 2 เป็นจานวนเงิน 36,450.00 บาท ดังนี้
1. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ประจาปี 25 60
งบประมาณที่ขอรับอนุมัติ 16,450.00บาท
2. โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงานด้านสุขภาพดีวิถีไทย ตาบลโนนธาตุ
งบประมาณที่ขอรับอนุมัติ 20,000.00บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
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- นายบุญเพ็ง ประทุมมาตย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนแต้ ได้เสนอแผนงานโครงการในหมวดที่ 2
เป็นจานวนเงิน 50,000.00 บาท ดังนี้
1. โครงการ หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก บ้านกอก หมู่ที่ 1
อนุมัติ 8,500.00บาท

งบประมาณที่ขอรับ

2. โครงการ ส่งเสริมการออกกาลังกายทุกกลุ่มวัย บ้านสว่างหมู่ที่ 3 งบประมาณที่ขอรับอนุมัติ
8,500.00บาท
3. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 งบประมาณที่ขอรับ
อนุมัติ 11,000.00บาท
4. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 งบประมาณที่ขอรับ
อนุมัติ 11,000.00บาท
5. โครงการพัฒนาสุขศาลา บ้านชาด หมู่ที่ 10 งบประมาณที่ขอรับอนุมัติ 11,000.00บาท
ยอดจัดสรรตามงบประมาณ 133,476.00 บาท ใช้ไป เป็นเงิน 152,580.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 43.73
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
หมวดที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
- นายจุฬา มูลเทพ ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ ได้เสนอแผนงานโครงการในหมวดที่ 3
เป็นจานวนเงิน 20,000.00 บาท ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนธาตุปลอดโรค ปี 2560 งบประมาณที่ขอรับอนุมัติ 20,000.00บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
- นางลาใย ประดิษฐ์ หัวหน้าสานักปลัด อบต.โนนธาตุ ได้เสนอแผนงานโครงการในหมวด
ที่ 3 เป็นจานวนเงิน 24,900.00 บาท ดังนี้
1. โครงการ สานสัมพันธ์ สายใยรัก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณที่ขอรับอนุมัติ
24,900.00บาท
ยอดจัดสรรตามงบประมาณ 50,053.50 บาท ใช้ไป เป็นเงิน 44,900.00 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 12.87
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
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หมวดที่ 4 การบริหารจัดการกองทุน
- นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้เสนอ
แผนงานโครงการในหมวดที่ 4 เป็นจานวนเงิน 50,000.00 บาท ซึ่งสามารถใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ดังนี้
1. การบริหารจัดการกองทุน งบประมาณที่ขอรับอนุมัติ 50,000.00บาท
ยอดจัดสรรตามงบประมาณ 50,053.50 บาท ใช้ไป เป็นเงิน 50,000.00 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 14.33
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
หมวดที่ 5 การควบคุมโรคระบาด
- นางวนิดา นาเจริญ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้ ได้เสนอ
แผนงานโครงการในหมวดที่ 5 เป็นจานวนเงิน 16,778.00 บาท ดังนี้
1. โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกตาบลโนนธาตุ ปี 2560
งบประมาณที่ขอรับอนุมัติ 16,778.00บาท
ยอดจัดสรรตามงบประมาณ 16,684.50 บาท ขอใช้ไป เป็นเงิน 16,778.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.81
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้สรุป
งบประมาณตามแผนทั้ง 5 หมวด ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามประมาณการรายจ่าย 333,690.00 บาท และ
เงินที่เหลือจากโครงการในปีงบประมาณ 2559 จานวน 15,250.00 บาท รวมงบประมาณ ที่จัดทาแผนทั้งสิ้น
348,940.00 บาท ดังนี้
หมวดที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
เป็นเงิน 84,682.00 บาท
หมวดที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
เป็นเงิน 152,580.00 บาท
หมวดที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นเงิน 44,900.00 บาท
หมวดที่ 4 การบริหารจัดการกองทุน
เป็นเงิน 50,000.00 บาท
หมวดที่ 5 การควบคุมโรคระบาด
เป็นเงิน 16,778.00 บาท
รวมเป็นเงิน 348,940.00 บาท(สามแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
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4.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนฯ (เพิ่มเติม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-ประธานฯ ได้หารือในที่ประชุมเพื่อให้มีการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลโนนธาตุ (เพิ่มเติม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-นางลาใย ประดิษฐ์ หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ/กรรมการกองทุน
ฯ ได้เสนอ นายจุฬา มูลเทพ ผู้อานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นคณะอนุกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ (เพิ่มเติม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพราะเห็นว่า ควรจะมีตัวแทนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ เข้ามาเป็นกรรมการจะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ และ
การป้องกันโรคภายในศูนย์ฯ
-มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายจุฬา มูลเทพ ผู้อานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ (เพิ่มเติม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
4.3 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ มีความจาเป็นที่
จะต้องโอนงบประมาณรายจ่ายของกองทุนฯ ในหมวดที่ 4 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอและบางรายการ
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประจาปีงบประมาณ 2559 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1 โอนเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการ จานวน 1,000.00 บาท โดยโอน
งบประมาณจาก ค่ารับรอง ที่ตั้งไว้ 8,000.00 บาท (โอนลด 1,000.00 บาท)
2 โอนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จานวน 9,900.00 บาท โดยโอนงบประมาณจาก
ค่ารับรอง จานวน 7,000.00 บาท และโอนจากค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 2,900.00 บาท
-มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามที่เสนอ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5 รายงานสถานะการเงิน
-ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการกองทุนฯ รายงานสถานะทางการเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ประจาวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559
-นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้รายงานสถานะทางการเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ประจาวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 ดังนี้.รายงานการรับ-จ่ายเงิน
ยอดยกมา
จานวน 125,359.74 บาท
รายรับ
-รวมรับ
จานวน 125,359.74 บาท
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รายจ่าย
-ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน(ค่าตอบแทน+ค่าวัสดุ) จานวน
13,798.
00 บาท
-โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก จานวน
10,000.00 บาท
-โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย จานวน
10,800.00 บาท
-โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม จานวน
6,0
00.00 บาท
-รวมจ่าย
จานวน
40,598.00 บาท
-ยอดยกไป
จานวน 84,761.74 บาท
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการดาเนินงานตามโครงการ
6.1 การดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2559
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนธาตุ
6.1.1 นายทวีศักดิ์ ชากรม กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ
ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าที่ผ่านมาได้ดาเนินงานตามโครงการดังนี้
1. โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

จานวน

6,000.00 บาท
2. โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย ปี 2559

จานวน

10,800.00 บาท

ซึ่ง ในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดทาแล้วเสร็จทุกโครงการ
ที่ประชุม รับทราบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้
6.1.2 นางวนิดา นาเจริญ กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้
ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าที่ผ่านมาได้ดาเนินงานตามโครงการดังนี้
1. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออกอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จานวน
10,200.00 บาท
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ไม่ได้ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2559
ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 นายอารีย์ เชื้อสาวะถี ตัวแทนที่ปรึกษาโรงพยาบาลหนองสองห้อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า จะมีการตรวจประเมินกองทุน โดยทีมคณะกรรมการระดับอาเภอ โดยจะทาการตรวจประเมินที่กองทุนของ
แต่ละแห่ง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ขอให้เตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องรับการตรวจประเมินด้วย
หลังจากนั้น ไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุม
และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.10 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สันต์ กัมปนาวราวรรณ
(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ

