(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ
ชื้อ - สกุล
1 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ
2 นายสุพล ภิรมกิจ
3 นายบุญชู อะโน
4 นางทองใบ พิมพ์ทอง
5 นางวิลัย พลีดี
6 นายทวีศักดิ์ ชากรม
7 นางวนิดา นาเจริญ
8 นายไมล์ มูลเทพ
9 นางมะลิ พรมประเสริฐ
10 นายสังวาลย์ พลสงคราม
11 นายแก้ว แสงสารวัด
12 นายนิติธร สมสายฝน
13 นายสมจิตร เพ็ชรวิเศษ
14 นางกฤษณา คาเสมอ
15 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์
16 นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ชื้อ - สกุล
1 นายบุญเลิศ นิลละออง

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่1
รองประธานกรรมการ คนที่2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษากองทุนฯ

ลายมือชื่อ
สันต์ กัมปนาวราวรรณ
สุพล ภิรมกิจ
บุญชู อะโน
ทองใบ พิมพ์ทอง
วิลัย พลีดี
ทวีศักดิ์ ชากรม
วนิดา นาเจริญ
ไมล์ มูลเทพ
มะลิ พรมประเสริฐ
สังวาลย์ พลสงคราม
แก้ว แสงสารวัด
นิติธร สมสายฝน
สมจิตร เพ็ชรวิเศษ
กฤษณา คาเสมอ
สมชาย อุทัยประดิษฐ์
สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
บุญเลิศ นิลละออง

หมายเหตุ

เปิดประชมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตาบลโนน
ธาตุ อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
ประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554

1.2 การจัดทาโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนและยึด
ปีงบประมาณ โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น ถ้าไม่สามารถดาเนินการ
ได้ให้ถือว่าโครงการนั้นเป็นอันพับไป
- ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การรายงานสถานะทางการเงิน
- นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้รายงานสรุปบัญชี รับ-จ่าย เงินกองทุนฯ
ณ วันที่ 24 มีนาคม 2554 ดังนี้
- ยอดเงินสุทธิ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2554 จานวน 402,211.49 บาท
- การดาเนินงานประจาไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553)
รายรับได้จากเงินค่าบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน
209,200.0. บาท เงินอุดหนุนจาก อบต. 30% เป็นเงิน 62,760.00 บาท รวมเป็น เงินรายรับ
271,960.00 บาท รายจ่าย หมวด ก เป็นเงิน 7,100.00 บาท,หมวด ข เป็นเงิน 24,000.00
บาท,หมวด ค เป็นเงิน 9,150.00 บาท,หมวด ง 14,100.00 บาท
รวมเงินรายจ่าย
54,350.00 บาท คงเหลือรายรับหักรายจ่าย 217,610.00 รวมยกมาจากปี 2553 เป็นเงิน
233,373.87 บาท คงเหลือยอดเงินในไตรมาสที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 450,983.87 บาท
3.2 การรายงานผลการดาเนินการโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ
- นายทวีศักดิ์ ชากรม ผู้อานวยการ รพ.สต.โนนธาตุ ได้รายงานต่อที่ประชุม ถึงการ
ดาเนินการตามโครงการ ปี 2553 และปี 2554 ดังนี้
1. โครงการแม่สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย สายใยรักผูกพัน ปี 2553 (รพ.สต.โนนธาตุ ร่วมกับ
รพ.สต. บ้านโนนแต้) งบประมาณ 15,600.00 บาท ได้ดาเนินงานในปี 2553 ใช้
งบประมาณไปเป็นจานวนเงิน 3,300.00 บาท และคงเหลือเงินเพื่อดาเนินการต่อในปี
2554 เป็นจานวนเงิน 12,300.00 บาท และได้ดาเนินการแล้วเมื่อเดือน กุมภาพันธ์
2554 เป็นจานวนเงิน 2,400.00 บาท คงเหลือจานวนเงินเพื่อใช้ในโครงการปี 2554
ทั้งสิ้น 9,900.00 บาท
2. โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้พิการและทุพพลภาพ งบประมาณ ปี 2553 จานวนเงิน
9,150.00 บาท ซึ่งได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน
งบประมาณ ปี 2554 จานวนเงิน 10,561.00 บาท ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4. โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม งบประมาณ
ปี 2554 จานวนเงิน 3,315.00 บาท ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
5. โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคกลุ่ม Metabolic งบประมาณปี 2554
จานวนเงิน 74,030.00 บาท ซึ่งจะดาเนินการในเดือน เมษายน 2554 นี้

3.3 การรายงานผลการดาเนินการโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้
- นางวนิดา นาเจริญ รักษาการผู้อานวยการ รพ.สต.บ้านโนนแต้ ได้รายงานต่อที่ประชุม ถึง
การดาเนินการตามโครงการ ปี 2553 และปี 2554 ดังนี้
1. โครงการแม่สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย สายใยรักผูกพัน ปี 2553 (รพ.สต.โนนธาตุ ร่วมกับ
รพ.สต. บ้านโนนแต้) ซึ่ง รพ.สต.โนนธาตุได้รายงานไปแล้ว
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการดูแลสุขภาพประชาชน งบประมาณปี 2553
จานวนเงิน 16,000.00 บาท ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. โครงการตรวจสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี2553 งบประมาณ 20,000.00
บาท ได้ดาเนินการ แล้ว จานวนเงิน 5,000.00 บาท ซึ่งโครงการนี้จะยกไปใช้ในปี 2554
ให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2554 และในเดือนมกราคม 2554 นี้ใช้เงินไปอีก
5,000.00 บาท คงเหลืองบประมาณที่ใช้ในปี 2554 ทั้งสิ้น 10,000.00 บาท
4. โครงการดูแลติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน ปี 2553 งบประมาณ
48,000.00 บาท ใช้ไปแล้วในปี 2553 จานวนเงิน 8,000.00 บาท ยกไปใช้เป็น
ปีงบประมาณ 2554 เป็นจานวนเงิน 40,000.00 บาท ซึ่งได้เบิกไปแล้วในเดือน ม.ค.มี.ค. ที่ผ่านมา 12,000.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 28,000.00 บาท ซึ่งจะดาเนินการ
แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2554 นี้
5. โครงการรักนวลสงวนตัวเพื่อเป็นรั้วป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร งบประมาณปี
2554 จานวน 16,000.00 บาท ได้ดาเนินการเสร็จเรียบแล้วแล้ว
- ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจาปี 2554
- นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้ได้นาเข้าหารือในที่
ประชุม ในการอบรมเพื่อจัดทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจาปี 2554 ว่าจะกาหนดเมื่อไร
ใช้เวลากี่วัน กลุ่มเป้าหมายและวิทยากรที่จะทาการอบรม ซึ่งที่ประชุมได้กาหนดให้จัดขึ้นใน
วันที่ 18-19 เมษายน 2554 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ สาหรับ
กลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นผู้นาหมู่บ้าน สมาชิกอบต. และผู้แทนของกลุ่มต่างๆ สาหรับวิทยากรให้
ใช้ชุดของสาธารณสุขอาเภอ
4.2 การเสนอโครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้
- นางวนิดา นาเจริญ รักษาการผู้อานวยการ รพ.สต.บ้านโนนแต้ ขอเสนอโครงการในที่
ประชุมซึ่งเป็นโครงการรีบด่วน คือโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งปาก
มดลูก ซึ่งจะใช้งบประมาณเป็นจานวนเงิน 12,100.00 บาท
4.3 นายบุญเลิศ นิลละออง ที่ปรึกษากองทุนได้ได้เน้นถึงกิจกรรมในการจัดทาแผน ควรจะให้ครบ
ทั้ง 4ด้าน คือ
1. การจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ ควรจัด 30%
2. สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข ควรจัด 30%

3. สร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน องค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ควรจัด 30%
4. การบริหารจัดการกองทุน ควรจัด 10%
สาหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพจะเข้มแข็งได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารกองทุนซึ่งมี
หน้าที่ดังนี้
(1) จัดทาข้อมูล
(2) ให้ประชาชนรับบริการสาธารณสุข
(3) การบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
(4) รับผิดชอบการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน
(5) จัดตั้งคณะอนุกรรมการในการช่วยเหลือ
- ที่ประชุมมีมติ อนุมัติโครงการตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 12.05 น.

(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สันต์ กัมปนาวราวรรณ
(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ

