(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2555
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ

ชื้อ - สกุล

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

ลายมือชื่อ
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นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ
นายสุพิษ งิ้วลาย
นายบุญชู อะโน
นางทองใบ พิมพ์ทอง
นางวิลัย พลีดี
นายทวีศักดิ์ ชากรม
นางวนิดา นาเจริญ
นายไมล์ มูลเทพ
นางมะลิ พรมประเสริฐ
นายเชาว์ ภิรมกิจ
นายสมชาย เรียงแก้ว
นายประเสริฐ เกียรตินอก
นายนิติธร สมสายฝน
นางกฤษณา คาเสมอ
นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์
นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
นายสมจิตร เพ็ชรวิเศษ
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นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู

อนุกรรมการ

เพ็ญนภา ยันต์ชมภู

19

นางพัตราวดี ไกลทุกข์

อนุกรรมการ

พัตราวดี ไกลทุกข์

หมาย
เหตุ

สันต์ กัมปนาวราวรรณ
สุพิษ งิ้วลาย
บุญชู อะโน
ทองใบ พิมพ์ทอง
วิลัย พลีดี
ทวีศักดิ์ ชากรม
วนิดา นาเจริญ
ไมล์ มูลเทพ
มะลิ พรมประเสริฐ
เชาว์ ภิรมกิจ
สมชาย เรียงแก้ว
ประเสริฐ เกียรตินอก
นิติธร สมสายฝน
กฤษณา คาเสมอ
สมชาย อุทัยประดิษฐ์
สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
สมจิตร เพ็ชรวิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี
เริ่มประชมเวลา 13.51 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพตาบลโนน
ธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1
ประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคาสั่งสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ค 539/2554 ลงวันที่ 3
ตุลาคม พ.ศ.2554 และจะได้มีโอกาสมาทางานเพื่อส่วนรวมร่วมกัน
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1.2
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ที่
ได้ มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ซึ่งทาให้ การจัด
งานประเพณีในครั้งนี้ประสบผลสาเร็จด้วยดี
1.3
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2555 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงประมาณการรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ประจาปีงบประมาณ 2555 ดังนี้
- เงินงบประมาณ ปี 2554 คงเหลือยอดยกไป ปีงบประมาณ 2555 จานวน 212,221.24 บาท
- ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2555
- รับเงินโอนจาก สปสช.ปีงบประมาณ 2555
จานวน 209,200.00 บาท
- รับเงินสมทบจากอบต.โนนธาตุ ปี 2555
จานวน 80,000.00 บาท
- รวมเงินประมาณการและเงินคงเหลือยกมาทั้งหมด จานวน 501,421.24 บาท
- แผนการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555 ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลโนนธาตุ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านโนนแต้ แบ่งเป็น
- 4 หมวด ดังนี้.หมวด ก
- การจัดซื้อบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ สนับสนุน 30% คิดเป็นงบประมาณ
150,426.37 บาท
หมวด ข
- การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานสาธารณสุข สนับสนุน 30% คิดเป็นงบประมาณ
150,426.37 บาท
หมวด ค
- กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน สนับสนุน 30% คิดเป็นงบประมาณ
150,426.37 บาท
หมวด ง
- การบริหารจัดการกองทุน สนับสนุน 10% คิดเป็นงบประมาณ 50,142.12 บาท (จานวนเงินใน
แต่ละหมวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการ)
1.4 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการและการ
ดาเนินงานของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามคาสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ที่ 1/2554 ลงวันที่ 3
ตุลาคม พ.ศ.2554 ดังนี้
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนงานโครงการ ประกอบด้วย
(1) นายสุพิษ งิ้วลาย
เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) นายบุญชู อะโน
เป็นอนุกรรมการ
(3) นายเชาว์ ภิรมกิจ
เป็นอนุกรรมการ
(4) นายทวีศักดิ์ ชากรม
เป็นอนุกรรมการ
(5) นางวนิดา นาเจริญ
เป็นอนุกรรมการ/เลขานุการ
คณะอนุกรรมการการเงินการคลัง ประกอบด้วย
(1) นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์
เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู
เป็นอนุกรรมการ
(3) นางวิลัย พลีดี
เป็นอนุกรรมการ
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(4) นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
เป็นอนุกรรมการ/เลขานุการ
คณะอนุกรรมการประเมินผล ติดตามการดาเนินงานโครงการที่อนุมัติ ประกอบด้วย
(1) นายสุพิษ งิ้วลาย
เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) นายสมชาย เรียงแก้ว
เป็นอนุกรรมการ
(3) นายสมจิตร เพ็ชรวิเศษ
เป็นอนุกรรมการ
(4) นางทองใบ พิมพ์ทอง
เป็นอนุกรรมการ
(5) นายนิติธร สมสายฝน
เป็นอนุกรรมการ/เลขานุการ
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
(1) นายไมล์ มูลเทพ
เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) นางกฤษณา คาเสมอ
เป็นอนุกรรมการ
(3) นางมะลิ พรมประเสริฐ
เป็นอนุกรรมการ
(4) นายประเสริฐ เกียรตินอก
เป็นอนุกรรมการ
(5) นางพัตราวดี ไกลทุกข์
เป็นอนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้ทางานด้านการเงินการบัญชี การประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
(1) นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- ด้วยสานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองสองห้อง โรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมกับ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในอาเภอหนองสองห้องจานวน 13 กองทุน จะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม นวัตกรรมกองทุน
สุขภาพระดับพื้นที่ อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2555 ใน วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.
2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาเภอหนองสองห้องโดยมี การ แสดงนวัตกรรมกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ และกิจกรรมประกวดการออกกาลังกายของกองทุน 13 กองทุน ในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนน
ธาตุ ขอความร่วมมือในการจัดบูธ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เพื่อจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมซึ่งมี 3 รายการ
คือ ห่วงเสียบหลัก สะพานโค้ง บริหารหัวไหล่ และบาร์คู่นวดฝ่าเท้า
มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ร่วมกันจัดบูธเพื่อแสดงนวัตกรรมในวันที่ 17
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งอนุมัติ งบประมาณของกองทุน
จานวน 15000 บาท ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านโนนแต้ เป็น ตัวแทนดาเนินการในนามของกองทุนฯ
4.2 การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุมาก
ยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องแนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการจัดทาบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ข้อ 8(2) จึงออกระเบียบเพิ่มเติมไว้ดังต่อไปนี้
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ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2554
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้ง
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบ
รองรับการดาเนินงานคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตาบลโนนธาตุ จึงออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นรักษาการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
ข้อ 4 ที่ตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ หมู่ท9ี่ ตาบลโนนธาตุ อาเภอหนองสองห้องจังหวัด
ขอนแก่น

หมวดที่ 1
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่น
ข้อ 5 เพื่อสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุข ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ฟื้นฟูสภาพและให้การสนับสนุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ สาหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสใน
องค์การบริหารส่วนตาบล ได้เข้าถึงการบริการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐาน
ข้อ 6 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย แม่และเด็ก , ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ, กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และ
ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ข้อ 7 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองและร่วมบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ข้อ 8 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพที่ดีขึ้น
ข้อ 9 เพื่อประสานและสนับสนุนการดาเนินการจัดการเสริมสร้างสุขภาพ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรเอกชนและประชาชนภายในท้องถิ่น

หมวดที่ 2
สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.
ข้อ 10 สมาชิกกองทุน ฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีภูมิลาเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในตาบล
2. เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หมวดที่ 3
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
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องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
ข้อ 11 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประกอบด้วย
1. นายก อบต. เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ที่ผ่านมาคัดเลือกจากคณะกรรมการ จานวน 2 ท่าน เป็นรองประธาน
กรรมการคนที่ 1 และ 2
3. สมาชิก อบต. ที่สภาฯ มอบหมาย จานวน 2 คน เป็นกรรมการ
4. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ (ตามจานวนหน่วยบริการ ) เป็นกรรมการ
5. ผู้แทน อสม. ที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน เป็นกรรมการ
6. ผู้แทนหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จานวน 5 คน เป็นกรรมการ
7. ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระใน
พื้นที่ จานวน 1 คน ( ถ้ามี ) เป็นกรรมการ
8. ปลัด อบต. หรือเจ้าหน้าที่ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
ข้อ 12 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. จัดทาข้อมูลและแผนดาเนินการที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานบริการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. บริการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินงานหรืองบดุล เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อนาเสนอสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การบริหารส่วน
ตาบล ในเดือน ธันวาคมของทุกปี
4. รับผิดชอบการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทาบัญชีเงินหรือทรัพย์สินใน
ระบบหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามรูปแบบที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
5. จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อดาเนินการตามความจาเป็น
ข้อ 13 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นที่มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
2 ปี
เมื่อคณะกรรมการอยู่ในตาแหน่งครบวาระ 2 ปี แล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ให้
คณะกรรมการที่ครบวาระอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรณีกรรมการตามข้อ 11 (2) – (5) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการ
ในตาแหน่งที่ว่างให้มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือ ของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ 14 นอกจากการพ้นตาแหน่งโดยวาระแล้ว กรรมการตามข้อ 11 (2) - (5) พ้นจากตาแหน่งในกรณี
ต่อไปนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความรับผิดที่ได้ประกันมาหรือ
ความผิดลหุโทษ
4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
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5. เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อ ( 2 ) - (5 )
7. โดยคาสั่งสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ 15 เมื่อคณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ หรือเหตุผลอื่น ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ส่งรายชื่อให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกคาสั่งแต่งตั้งภายใน 15
วัน

หมวดที่ 4
ที่มาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ข้อ 16 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพมีที่มาดังนี้
1. เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้จัดสรรจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. เงินงบประมาณอุดหนุนสมทบตามสัดส่วนจากองค์การบริการส่วนตาบลโนนธาตุ
3. เงินบริจาคสมทบจากชุมชน / องค์กรชุมชน
4. รายได้ และทรัพย์สินที่เกิดจากกิจการกองทุน
ข้อ 17 การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปเพื่อการดาเนินงานและบริหารระบบหลักประกันสุขภาพใน 4
ลักษณะ
1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขในชุมชนท้องถิ่น
2. จัดซื้อบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกกองทุน
3. สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาคประชาชน
4. ใช้จ่ายในด้านการบริหารงานทั่วไปของกองทุน
ข้อ 18 การประชุมคณะกรรมการกองทุน ต้องมีคณะกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
คณะกรรมการที่มีอยู่
ข้อ 19 อานาจการอนุมัติงบประมาณกองทุน
1. กิจกรรม แผนงานโครงการที่ขอใช้งบจากกองทุน อนุมัติโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
2. กิจกรรมเร่งด่วน ฉุกเฉิน เช่น ควบคุมโรคติดต่อ และไม่มีในแผนงานใช้งบกองทุนให้เป็นอานาจ
ของประธานคณะกรรมการสามารถอนุมัติได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท โดยต้องนาเข้าแจ้งคณะกรรมการในการประชุม
ครั้งต่อไป เพื่อให้ความเห็นชอบ
ข้อ 20 ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานแผนงาน
งบประมาณ และงานการเงินและบัญชี อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานธุรการ และงานการเงินและบัญชีของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพโดยมีเงินค่าตอบแทน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด โดยให้คานึงถึงสถานะ
ทางการคลังและประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก
ข้อ 21 การประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ให้คณะกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราครั้งละ 200 บาท
ข้อ 22 การใดที่ไม่ได้กาหนดในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
ข้อ 23 ประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่...16... เดือน..พฤศจิกายน... พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
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4.3 การพิจารณาแผนการดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ประจาปี 2555
4.3.1 การพิจารณาแผนการดาเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ

แผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2555
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมวด ก

หมวด ข

หมวด ค

1

โครงการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ

30,924.00

2

โครงการค้นหาตรวจคัดกรองสตรีไทยห่างไกล
โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

13,850.00

3

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยอนามัยดีวิถีไทย

27,000.00

4

โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุขใน
โรงเรียน(ยสร.)

11,900.00

5

โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม.

10,000.00

6

โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน

15,000.00

7

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยและ
การแพทย์พื้นบ้าน

12,840.00

8

โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่

18,000.00

9

โครงการเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ อาหาร
และยาในพื้นที่ตาบลโนนธาตุ ปี 2555

17,680.00

รวม

83,674.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอโดยมีมติเป็นเอกฉันท์

25,000.00

157,194.00

48,520.00

หมายเหตุ
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4.3.2 การพิจารณาแผนการดาเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้
แผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2555
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมวด ก

1

โครงการสตรีไทยห่างไกลโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูก

17,000.00

2

โครงการรณรงค์คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง

32,250.00

3
4

โครงการสนับสนุนการจัดบริการในคลินิกเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
โครงการสนับสนุนมุมส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5
ปี

หมวด ข

หมวด ค

24,000.00
15,000.00

5

โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน

10,000.00

6

โครงการขยับกาย สบายชีวี

15,000.00

7

โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ

15,000.00

8

โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด

15,000.00

9

โครงการพัฒนาเครือข่ายคนพิการตาบลโนนธาตุ

15,000.00

10

โครงการครอบครัวอบอุ่น

15,000.00

11

โครงการหมู่บ้านต้นแบบคนไทยไร้พุง

10,000.00

12

โครงการจัดตั้งธนาคารปลากินลูกน้า

26,100.00

13

โครงการตรวจสารพิษในเกษตรกร

15,000.00

รวม

49,850.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอโดยมีมติเป็นเอกฉันท์

39,000.00 136,100.00

224,950.00

หมายเหตุ
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ระเบียบวาระที่ 5 รายงานสถานการณ์การเงิน
- ประธานฯได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ รายงานให้ที่ประชุม
ทราบถึงประมาณการรายรับของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2555 ดังนี้
-

ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2553
จานวน 233,373.87 บาท
รับเงินโอนจาก สปสช. ปี 2554
จานวน 209,200.00 บาท
รับเงินสมทบจากอบต.โนนธาตุ ปี 2554
จานวน 62,760.00 บาท
รับเงินบริจาค
จานวน
100.00 บาท
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน 1,253.37 บาท
รวมเงินรับ ประจาปีงบประมาณ 2554
จานวน 506,687.24 บาท
รวมเงินจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2554
จานวน 294,466.00 บาท
คงเหลือยอดยกไป ปีงบประมาณ 2555
จานวน 212,221.24 บาท
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2555
รับเงินโอนจาก สปสช.ปีงบประมาณ 2555
จานวน 209,200.00 บาท
รับเงินสมทบจากอบต.โนนธาตุ ปี 2555
จานวน 80,000.00 บาท
รวมเงินประมาณการและเงินคงเหลือยกมา
ทั้งหมดที่จะใช้ในการบริหารประจาปีงบประมาณ 2555 จานวน 501,421.24 บาท

- ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการดาเนินงานตามโครงการ
- ประธานฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านโนนแต้ และผู้อานวยการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ ในปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้ที่
ประชุมทราบ ตามลาดับ ดังนี้

รายงานผลการดาเนินกิจกรรมกองทุนสุขภาพตาบลโนนธาตุ

ประจาปีงบประมาณ 2554
ลาดับ
ที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
ใช้จริง

คงเหลือ

หมายเหตุ

หมวด ก การจัดซื้อบริการสุขภาพตามชุมสิทธิประโยชน์
1

โครงการแม่สุขภาพดี ชีวีปลอดภัยฯ

14,400.00

10,500.00

2

ตรวจสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี

20,000.00

20,000.00

3

ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง

10,561.00

10,561.00

รพ.สต.โนนธาตุ,รพ.

3,900.00 สต.บ้านโนนแต้
รพ.สต.บ้านโนน
0.00
แต้
0.00 รพ.สต.โนนธาตุ

10
ลาดับ
ที่
4
5
6
7
8

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม
รักนวลสงวนตัวเพื่อเป็นรั้วป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร
โครงการอบรมให้ความรู้แก่หญิงมีครรภ์และ
อาสาสมัครหญิงวัยเจริญพันธุ์
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยอนามัยดีวิถี
ไทย
โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดัน

งบประมาณที่
ใช้จริง

คงเหลือ

หมายเหตุ

3,315.00

3,315.00

0.00 รพ.สต.โนนธาตุ

16,000.00

16,000.00

9,200.00

9,200.00

0.00 รพ.สต.โนนธาตุ

24,600.00

0.00

24,600.00 รพ.สต.โนนธาตุ

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

รพ.สต.บ้านโนน
แต้

รพ.สต.บ้านโนน
แต้

หมวด ข การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านโนน
แต้
รพ.สต.บ้านโนน
20,000.00
แต้

1

อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการดูแลสุขภาพประชาชน

16,000.00

16,000.00

0.00

2

ดูแลติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน

48,000.00

28,000.00

3

อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคกลุ่ม Metabolic
เพื่อพัฒนาแกนนาในการดูแลสุขภาพ

74,030.00

74,030.00

0.00 รพ.สต.โนนธาตุ

4

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

12,100.00

12,100.00

0.00

รพ.สต.บ้านโนน
แต้

หมวด ค กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
1

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้
พิการและจัดตั้งชมรมผู้พิการ ตาบลโนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2553

9,150.00

9,150.00

2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
สร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฯ

39,000.00

39,000.00

0.00

3

โครงการอบรมแกนนาผู้สูงอายุ

15,000.00

0.00

15,000.00

4

โครงการคนรักษ์สุขภาพบ้านสว่าง

5,000.00

5,000.00

5

โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
โภชนาการ

20,000.00

0.00

6

โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้พิการ

15,000.00

0.00

0.00 รพ.สต.โนนธาตุ
กองทุนสุขภาพต.
โนนธาตุ

รพ.สต.บ้านโนน
แต้
รพ.สต.บ้านโนน
0.00
แต้
รพ.สต.โนนธาตุ,
20,000.00
โนนแต้
รพ.สต.บ้านโนน
15,000.00
แต้

11
ลาดับ
ที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
ใช้จริง

คงเหลือ

หมายเหตุ
รพ.สต.บ้านโนน
แต้

7

โครงการหมู่บ้านสะอาด

15,000.00

0.00

15,000.00

8

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยและ
การแพทย์พื้นบ้าน

12,840.00

0.00

12,840.00 รพ.สต.โนนธาตุ

หมวด ง การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1

การบริหารงานกองทุนฯ

32,900.00

25,610.00

7,290.00

กองทุนสุขภาพ
ต.โนนธาตุ

428,096.00 294,466.00 133,630.00
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ จะมีพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา
09.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารกองทุนทุกท่านเข้าร่วมในพิธีเปิด
7.2 นายนิติธร สมสายฝน กรรมการบริหารกองทุน ได้หารือต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมาการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนยังไม่ดีพอ เพราะส่วนใหญ่แล้วประชาชนในพื้นที่ยังไม่ทราบว่ามีกองทุนนี้
จึงขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนทาให้กองทุนหลักประกันสุขภาพของเรายังไม่เข้มแข็งพอ ควรจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้
นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการนุการกองทุนฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมถึงแนวทางและวิธีการใน การ
ประชาสัมพันธ์ดังนี้
7.2.1 ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ โดยจะรับดาเนินการ ทาง
www.kknontat.com และทางเว็บไซต์ของ คนอีสาน www.khone-saan.co.cc หรือ www.kknontat.com/somchai
7.2.2 ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ในลักษณะที่เป็น
การขอความร่วมมือ โดยรายงานถึงความเคลื่อนไหวในการดาเนินงานของกองทุนฯ
7.2.3 ประชาสัมพันธ์โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
7.2.4 ประชาสัมพันธ์โดยการเชิญคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
กองทุนฯ ทุกกิจกรรม เช่น การเข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นถึงความสาคัญของกองทุน

12
หลังจากนั้น ไม่มีคณะกรรมการบริหารกองทุนท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ ได้กล่าว ขอบคุณผู้เข้าประชุม และกล่าว
ปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.54 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สันต์ กัมปนาวราวรรณ
(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ

