(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2555
วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
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

1
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6
7
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17

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

18

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
ลาดับ
1
2

ชื้อ - สกุล
นางสาวพัชรีภรณ์ บุญทัน
นางนริศรา นิลละออง

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

จพง.สาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

พัชรีภรณ์ บุญทัน
นริศรา นิลละออง

หมาย
เหตุ

เริ่มประชมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นายสันต์ กัมปนาวราวร
รณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้

2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานฯ ได้กล่าว ขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการตามโครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
1.2 โครงการที่เสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนจะต้องผ่านการประชุมประชาคม
หมู่บ้านก่อน ทั้งนี้เพื่อประชาชนจะได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 การติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายของโรงพยาบาลหนองสองห้องเกี่ยวกับการใช้จ่าย
เงินกองทุนเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
3.1.1 นายทวีศักดิ์ ชากรม ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ ได้นาเรียนต่อที่ประชุมว่ามีโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจานวน 2 โครงการ คือ
(1) โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อปูองกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่งบประมาณ
18,000.00 บาท ..ใช้ไปแล้ว 12,000.00 บาท
(2) โครงการประกวดหมู่บ้านปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยวิธีชีวภาพแบบชุมชนมีส่วน
ร่วม งบประมาณ 51,400.00 บาท ใช้ไปแล้ว 41,400.00
3.1.2 นางวนิดา นาเจริญ ผอ.รพ.สต.บ้านโนนแต้ ได้นาเรียนต่อที่ประชุมว่าเกี่ยวกับการปูองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก มีโครงการที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจานวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดตั้งธนาคาร
ปลากินลูกน้ายุงลาย มีธนาคารปลาทั้งหมด 58 แห่ง งบประมาณ 26,080.00 บาท
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การอบรมสร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
- ประธานฯ ได้นาหารือในที่ประชุม เกี่ยวกับการอบรมสร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนาตุ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับอาเภอ จะต้องจัดการอบรมและ
ให้ความรู้กับคณะกรรมการกองทุนอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จานวน 5 กองทุน ดังนี้
(1) กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลหันโจด
(2) กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลหนองสองห้อง
(3) กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลหนองเม็ก
(4) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลหนองสองห้อง
(5) กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลดอนดั่ง
ประเด็นในการพิจารณา คือ วัน เวลา ในการอบรม สถานที่ในการอบรม วิทยากรในการอบรม การ
เชิญประชุม สาหรับงบประมาณในการอบรม จ่ายจากงบสนับสนุนในการอบรมจานวน 6 กองทุน ๆ ละ 2,000.00 บาท
รวมงบประมาณ 12,000.00 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและอาหารว่าง
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มติที่ประชุม ได้มีการพิจารณาและได้ข้อสรุปดังนี้
1. วันเวลาในการอบรม กาหนดให้เป็นวันที่ 6-7 มิถุนายน 2555
2. สถานที่ในการอบรมใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
3. วิทยากรในการฝึกอบรมมอบหมายให้ คุณนริศรา นิลละออง ที่ปรึกษากองทุนทาหน้าที่ติดต่อ
ประสานงานโดยมีคุณ สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ เป็นผู้ช่วย
4. งบประมาณที่ใช้จ่ายในการอบรมให้ กองทุนหลักประกันสุขภาพดาเนินการ
4.2 การเร่งรัดการดาเนินการตามแผนงานของกองทุน
- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ผ่านมากองทุนหลักประกัน
สุขภาพได้ดาเนินการ ไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 52.81 โดยแยกเป็น
ประเภทที่ 1 จัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ จานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25
งบประมาณที่ตั้งไว้ 133,524.00 บาท ใช้ไป 77,024.00 บาท คงเหลือ 56,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.69
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 16.67 งบประมาณที่ตั้งไว้ 64,000.00 บาท ใช้ไป 35,000.00 บาท คงเหลือ 29,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.69
ประเภทที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน จานวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.17
งบประมาณที่ตั้งไว้ 235,190.00 บาท ใช้ไป 122,190.00 บาท คงเหลือ 113,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.95
ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ จานวน 1 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ4.17 งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000.00 บาท ใช้ไป 29,310.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.38
รวมทุกประเภทกิจกรรม จานวน 24 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 482,714.00 บาท ใช้ไป
254,904.00 บาท คงเหลือ 227,810.00 บาท คิดเป็นร้อยละ52.81 จะเห็นได้ว่าคงเหลืองบประมาณ อีก 227,810.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 47.19 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ขอให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง เร่งการดาเนินการตามโครงการ
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 แจ้งแนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน ปี 2556
- ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า โครงการทุกโครงการที่จะเสนอที่ประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการเห็นชอบ เพื่อบรรจุในแผนของกองทุนฯ จะต้องผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยได้นาหารือในที่
ประชุมว่าจะออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนกองทุน เมื่อได ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะต้องดาเนินการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2555 อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2555
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 การเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมของกองทุน
- นายทวีศักดิ์ ชากรม ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว คือ โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม. งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาทแต่ยังไม่ดาเนินการ จึงแจ้ง
ที่ประชุมเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ เป็น โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพแกนนาสุขภาพประจาครอบครัว
งบประมาณ 10,000.00 บาท
มติที่ประชุม อนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามที่เสนอ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5 รายงานสถานการณ์การเงิน
ประจาเดือน พฤษภาคม 2555
ยอดยกมา

จานวน 265,937.14 บาท

4
รายรับ
จานวน
0.00 บาท
รายจ่าย
- ค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ 13,850.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายจากการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ 0.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายจากการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน
6,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองทุน
0.00 บาท
รวม
จานวน 19,850.00 บาท
ยอดยกไป
จานวน 246,087.14 บาท
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการดาเนินงานตามโครงการ
- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รพ.สต.โนนธาตุ และรพ.สต.บ้านโนนแต้ รายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ ดังนี้
6.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ
- นายทวีศักดิ์ ชากรม ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ ได้รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ ดังนี้
หมวด ก การจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 75,624.00 บาท
ดาเนินการแล้ว 2 โครงการ ใช้งบประมาณไป 44,120.00 บาท คิดเป็น 58% คงเหลือ 31,504.00 บาท
หมวด ข สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 25,000.00 บาท ยังไม่
ดาเนินการ
หมวด ค สร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนฯ จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 99,920.00 บาท
ดาเนินการแล้ว 2 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 2 โครงการ ใช้งบประมาณ 80,020 คิดเป็น 80.08% คงเหลือ
19,900.00 บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในเขตพื้นที่ รพ.สต.โนนธาตุ 3 หมวด เป็นเงิน 200,544.00 บาท
ใช้ไป 124,140.00 บาท คิดเป็น 61.90% คงเหลือ 76,404.00 บาท
โครงการที่ยังไม่ดาเนินการ 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงวัย อนามัยดี วิถีไทย (หมวด ก) งบประมาณ 27,000.00 บาท
2. โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) (หมวด ก) งบประมาณ
11,900.00 บาท
3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนาสุขภาพประจาครอบครัว (หมวด ข) งบประมาณ
10,000.00 บาท
ที่ประชุม รับทราบ
6.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้
- นางวนิดา นาเจริญ ผอ.รพ.สต.บ้านโนนแต้ ได้รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้
หมวด ก
(1) โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง งบประมาณที่ตั้งไว้ 32,250.00
บาท ดาเนินการระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2555 -17 มีนาคม 2555
(3) โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก งบประมาณที่ตั้งไว้ 17,600.00
บาท ดาเนินการระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 – 24 พฤษภาคม 2555
หมวด ข
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(1) โครงการสนับสนุนมุมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
(2) โครงการสนับสนุนการให้บริการคลินิกเบาหวาน งบประมาณที่ตั้งไว้ 24,000.00 บาท
หมวด ค
(1) โครงการจัดตั้งธนาคารปลากินลูกน้ายุงลาย งบประมาณที่ตั้งไว้ 26,080.00 บาท มีธนาคารปลา
ทั้งหมด 58 แห่ง
(2) โครงการขยับกายสบายชีวี งบประมาณที่ตั้งไว้ 14,190.00 บาท
สรุป โครงการที่ดาเนินการไปแล้ว จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 125,140.00 บาท คงเหลือยัง
ไม่ได้ดาเนินการ 7 โครงการ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 การประเมินตนเองของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- นางนริศรา นิลละออง ที่ปรึกษากองทุนฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า แต่ละกองทุนฯจะต้องทาการประเมิน
ตนเอง จานวน 2 ครั้ง คือภายในเดือน พฤษภาคม และเดือน กรกฎาคม 2555 และให้เร่งรัดการจัดทาแผนการใช้จ่าย
เงินกองทุนประจาปี 2556
- นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า เราได้ประเมินตนเอง
ครั้งที่ 1 แล้วได้คะแนนรวม 84 คะแนน ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ในระดับ เกรด A เป็นกองทุนที่มีศักยภาพดี
7.2 นางนริศรา นิลละออง ที่ปรึกษากองทุนฯ ได้แจ้งแนวทางในการเก็บเอกสารโครงการ/กิจกรรม
โดยให้จัดทาเป็นรูปเล่ม เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และปูองกันเอกสารสูญหาย โดยให้มีเอกสารแต่ละโครงการ ดังนี้
(1) แผนงานตามโครงการ
(2) บันทึกข้อตกลง
(3) แบบฟอร์มการสรุปโครงการ
(4) หลักฐานการเงิน
(5) บันทึกการเบิกเงิน
(6) หนังสือขอเบิกเงิน
(7) สาเนาเอกสารทางการเงิน
(8) แบบสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
หลังจากนั้นที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นที่จะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าประชุม และ
กล่าวปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.54 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สันต์ กัมปนาวราวรรณ
(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ

