(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ
ชื้อ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
1 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ
ประธานกรรมการ
สันต์ กัมปนาวราวรรณ
2 นายเชาว์ ภิรมกิจ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 เชาว์ ภิรมกิจ
3 นายบุญชู อะโน
รองประธานกรรมการ คนที่ 2 บุญชู อะโน
4 นางทองใบ พิมพ์ทอง
กรรมการ
ทองใบ พิมพ์ทอง
5 นางวิลัย พลีดี
กรรมการ
วิลัย พลีดี
6 นายทวีศักดิ์ ชากรม
กรรมการ
ทวีศักดิ์ ชากรม
7 นางวนิดา นาเจริญ
กรรมการ
วนิดา นาเจริญ
8 นายไมล์ มูลเทพ
กรรมการ
(ลากิจ)
9 นางมะลิ พรมประเสริฐ
กรรมการ
(ลากิจ)
10 นางลาใย ประดิษฐ์
กรรมการ
ลาใย ประดิษฐ์
11 นายสมชาย เรียงแก้ว
กรรมการ
สมชาย เรียงแก้ว
12 นายประเสริฐ เกียรตินอก
กรรมการ
ประเสริฐ เกียรตินอก
13 นายนิติธร สมสายฝน
กรรมการ
(ลากิจ)
14 นางกฤษณา คาเสมอ
กรรมการ
กฤษณา คาเสมอ
15 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์
กรรมการและเลขานุการ
สมชาย อุทัยประดิษฐ์
16 นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
17 นายสมจิตร เพ็ชรวิเศษ
อนุกรรมการ
สมจิตร เพ็ชรวิเศษ
อนุกรรมการ
เพ็ญนภา ยันต์ชมภู
18 นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู
อนุกรรมการ
พัตราวดี ศรีสวัสดิ์
19 นางพัตราวดี ไกลทุกข์
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นายไมล์ มูลเทพ กรรมการ
2. นางมะลิ พรมประเสริฐ กรรมการ
3. นายนิติธร สมสายฝน กรรมการ
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมือ่ ถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นายสันต์ กัมปนาว
ราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชุดปัจจุบัน จะครบวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ 5 กันยายน
พ.ศ.2556 ทาให้ตาแหน่งประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ สิ้นสุดลงด้วย ในช่วง
ที่ยังไม่มีประธานกองทุนฯ ก็คงจะได้มอบหมายให้ รองประธานกองทุนฯ ดาเนินการแทน
1.2 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ดังนี้.(1) นายสมพันธ์ โพยนอก ประธานกรรมการ
(2) นายธีระศักดิ์ บุตรธนู กรรมการ
(3) นายประทวน พรมจ้อย กรรมการ
(4) นายพานิช ทาโบราณ กรรมการ
(5) นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ กรรมการ/ผอ.กกต.อบต.โนนธาตุ
1.3 เกี่ยวกับสถานการการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วง
ฤดูฝน จึงขอความร่วมมือ รพ.สต.โนนธาตุ และ รพ.สต.โนนแต้ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหมู่บ้านทาการป้องกันทาง
ชีวภาพ เช่น การปล่อยปลากินลูกน้า การรักษาความสะอาดภายในบริเวณบ้าน
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทาแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ 2557
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีป่ ระชุมทราบว่า วันนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ จะได้มี
การจัดทาแผนพัฒนากองทุน ประจาปีงบประมาณ 2557 ซึ่งมีข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะโครงการที่
ได้จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 ซึง่
เป็นข้อมูลที่ได้สาเนาให้คณะกรรมการทุกท่านแล้ว หลังจากนั้น ที่ประชุมได้มีการ หารือถึงแนวทางในการจัดทา
นางวนิดา นาเจริญ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมา ได้เชิญประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทาแผนกองทุน จึง
ขอเวลาในการประชุมก่อน และจะนาเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป หลังจากนั้นที่ประชุมได้หารือถึงการจัดเตรียม
ข้อมูล และมีมติดังนี้.- มติที่ประชุม ให้คณะกรรมการทุกท่านจัดเตรียมข้อมูล การจัดทาแผนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ประจาปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00 น.
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4.2 การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ทางานด้านธุรการการเงินและบัญชี ประจาปี
งบประมาณ 2556
-นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เชิญ นายสมชาย อุทัย
ประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ นาเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ทางานด้านธุรการ
การเงินและบัญชี ประจาปีงบประมาณ 2556
-นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ นาเรียนต่อที่ประชุมว่า ในการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ทางานด้านธุรการการเงินและบัญชี ปีละ 4,500 บาท มีการเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ
ส่วนใหญ่แล้วจะเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ในปีงบประมาณ 2556 เห็นควรโอน
งบประมาณจาก ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ตั้งไว้ไม่เกิน ร้อยละ 10
มาตั้งจ่าย และทาการเบิกจ่ายให้ไม่เกิน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 หรือเบิกจ่ายภายใน วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.
2556 (ก่อนที่ประธานกรรมการบริหารกองทุนจะครบวาระการดารงตาแหน่ง) สาหรับปีงบประมาณ 2557 ให้
กาหนดไว้ในแผนและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป
- มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายตามที่เสนอ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5 รายงานสถานการณ์การเงิน
5.1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน
ยอดยกมา ตั้งแต่การประชุมที่ผ่านมา เดือน ตุลาคม 2555 จานวน 134,184.40 บาท
รายรับ ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2555 - 14 สิงหาคม 2556
- รับเงินจาก สปสช. 206,200.00
บาท
- รับเงินจาก อบต. อุดหนุน 80,000.00 บาท
- รับดอกเบี้ย
704.43 บาท
รวมรับ
จานวน 286,904.43 บาท
รายจ่าย
- ค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์
110,250.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายจากการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ
56,650.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายจากการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน
128,900.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองทุน
7,900.00 บาท
รวมจ่าย
จานวน 303,700.00 บาท
ยอดยกไป
จานวน 117,388.83 บาท
ที่ประชุม รับทราบ
5.2 ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ 2557
- ยอดประมาณการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2556 คงเหลือ จานวน
- รับเงินโอนจาก สปสช.ปีงบประมาณ 2557 (จาก ปี 2556) จานวน
- รับเงินสมทบจาก อบต.โนนธาตุ ปีงบประมาณ 2557 จานวน
รวมเงินประมาณการและเงินคงเหลือ ปี 2557 ทั้งหมด
จานวน
ที่ประชุม รับทราบจานวนเงินที่ต้องนาไปคิดประมาณการปี 2557

62,388.83
206,000.00
80,000.00
348,388.83

บาท
บาท
บาท
บาท

4
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการดาเนินงานตามโครงการ
6.1 การดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2556
-นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุน ได้เชิญ ผอ.รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง
รายงานผลการดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2556 ดังนี้.6.1.1 นายทวีศักดิ์ ชากรม กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ
ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2556
โครงการที่ดาเนินการแล้ว
1. โครงการตรวจค้นหาเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
งบประมาณที่ตั้งไว้ 8,800 บาท เบิกจ่ายจริง 8,800 บาท คงเหลือ – บาท (หมวด ก.)
2. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยอนามัยดีวิถีไทย งบประมาณที่ตั้งไว้ 29,900 บาทเบิกจ่าย
จริง 23,900 บาท คงเหลือ 6,000 บาท (หมวด ก.)
3. โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง งบประมาณตั้งไว้ 30,800 บาท เบิกจ่าย
จริง 30,800 บาท คงเหลือ – บาท
4. โครงการตรวจหาหนอนพยาธิในประชาชนทั่วไป งบประมาณที่ตั้งไว้ 21,370 บาทเบิกจ่าย
จริง 21,370 บาท คงเหลือ – บาท (หมวด ค.)
5. โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการทางานของเกษตรกร (ตรวจสารพิษตกค้างใน
กระแสเลือด) งบประมาณที่ตั้งไว้ 18,530 บาท เบิกจ่ายจริง 18,530 บาท คงเหลือ – บาท (หมวด ค.)
5. โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ งบประมาณที่ตั้งไว้
18,000 บาท เบิกจ่ายจริง 12,000 บาท คงเหลือ 6,000 บาท (หมวด ค.)
6. โครงการประกวดหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย ปี 2556 งบประมาณที่ตั้งไว้ 39,000 บาท
เบิกจ่ายจริง 27,000 บาท คงเหลือ 12,000 บาท (หมวด ค.)
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
1. โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร นสค.(นักส่งเสริมสุขภาพประจา
ครอบครัว งบประมาณที่ตั้งไว้ 14,600 บาท (หมวด ก.)
6.1.2 นางวนิดา นาเจริญ กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้
ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2556
โครงการที่ดาเนินการแล้ว
1. โครงการสตรีไทยห่างไกลโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกงบประมาณที่ตั้งไว้ 13,000
บาท เบิกจ่ายจริง 13,000 บาท คงเหลือ – บาท (หมวด ก.)
2. โครงการสนับสนุนการจัดบริการในคลินิกเบาหวาน งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,400 บาทเบิกจ่าย
จริง 20,400 บาท คงเหลือ – บาท (หมวด ข.)
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กแรกเกิด - 5 ปี งบประมาณที่ตั้งไว้ 16,250 บาท เบิกจ่ายจริง
16,250 บาท คงเหลือ – บาท (หมวด ข.)
4. โครงการรณรงค์คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง งบประมาณที่ตั้งไว้
33,750 บาท เบิกจ่ายจริง 33,750 บาท คงเหลือ – บาท (หมวด ก.)
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5. โครงการเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000 บาทเบิกจ่ายจริง
30,000 บาท คงเหลือ – บาท (หมวด ค.)
6. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้าดี งบประมาณที่ตั้งไว้
20,000 บาท เบิกจ่ายจริง 20,000 บาท คงเหลือ – บาท (หมวด ค.)
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง”
งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000 บาท เบิกจ่ายจริง 20,000 บาท คงเหลือ – บาท (หมวด ข.)
8. โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป งบประมาณ 12,000 บาท
(หมวด ค.) อยู่ระหว่างดาเนินการ
9. โครงการพัฒนาเครือข่ายคนพิการตาบลโนนธาตุ งบประมาณ 15,000 บาท (หมวด ก.) อยู่
ระหว่างดาเนินการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
(1) โครงการส่งเริมการอกกาลังกายบ้านกอก งบประมาณ 6,000 บาท (หมวด ค.)
- ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 นายทวีศักดิ์ ชากรม กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาบลโนนธาตุเป็นตาบลที่เข้มแข็งในการป้องกันและกาจัดลูกน้ายุงลายจนได้รับรางวัล
กล่าวขอบคุณคณะกรรมการกองทุนและผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านที่ผลักดันให้เกิดความสาเร็จในครั้งนี้ และได้มอบเงิน
รางวัลส่วนหนึ่งบริจาคให้กับกองทุนฯ เป็นเงิน 1,000 บาท ต่อมา นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ประธาน
กรรมการบริหารกองทุน ได้บริจาคสมทบเข้ากองทุนฯ เป็นเงิน 500 บาท รวมเป็น 1,500 บาท ซึ่งเงินจานวน
ดังกล่าวจะได้นาฝากในบัญชีกองทุนฯ ต่อไป
7.2 นายประเสริฐ เกียรตินอก กรรมการ/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ว่า ควรจะให้มีโครงการประกวดหมู่บ้านในการรักษาความสะอาด นางวิลัย พลีดี ได้กล่าวเสริมว่าเป็นโครงการที่ดี
และควรใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของกองทุนฯ
หลังจากนั้นทีป่ ระชุมไม่มีเรือ่ งอืน่ ทีจ่ ะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูท้ ีเ่ ข้าประชุม
และกล่าวปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.25 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สันต์ กัมปนาวราวรรณ
(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ

