(สานา)
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ

ชื้อ - สกุล

ตาแหน่ง
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นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์
นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู
นางลาใย ประดิษฐ์
นายจุฬา มุลเทพ
นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
นางพัตราวดี ศรีสวัสดิ์
นายอนุชา บุญเหลือ
นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

สมชาย อุทัยประดิษฐ์
เพ็ญนภา ยันต์ชมภู
ลาใย ประดิษฐ์
จุฬา มูลเทพ
พรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
พัตราวดี ศรีสวัสดิ์
อนุชา บุญเหลือ
สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานฯ ได้ขอบคุณทุกท่านที่ ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลโนนธาตุ และให้ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและให้การบริการเข้าประชาชนให้
ได้มากที่สุด
1.2 ประธานฯ ได้ แจ้งให้ที่ประชุมว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้มีการอนุมัติ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จานวน 19 โครงการ/กิจกรรม เป็นจานวนเงินที่อนุมัติ 388,112.00 บาท เพื่อ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561 แล้ว ให้อนุกรรมการทุกท่าน ตรวจสอบ/ประเมินผลงาน เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
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4.1 การรายงานการติดตามผล/ประเมินโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
- ประธานฯ ได้ เชิญให้ นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานผลการ
ดาเนินงานในที่ประชุมทราบ
- นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ได้ นาเรียนต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการว่า การดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2561 กองทุนได้ดาเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้
หมวดที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
1. โครงการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน (โนน
ธาตุ) ได้ดาเนินงานในวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 83.34
- ที่ประชุม เห็นชอบให้ดาเนินการตามที่เสนอ
4.2 รายงานการใช้จ่ายเงินตามโครงการ
- นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการว่าการใช้จ่ายเงินประจาปี
2561 จานวน 19 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 388,112.00 บาท ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 22,282.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.75 ได้แก่
1. โครงการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน (โนน
ธาตุ) งบประมาณที่อนุมัติ 22,282.00 ใช้ไป 22,282.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และ รายละเอียดการรับจ่ายเงิน ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
ยอดยกมา จากปีงบประมาณ 2560
รายรับ รับเงินจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (5 ,185 X 45.-)
รับเงินอุดหนุนจาก อบต.โนนธาตุ
รับเงินสมทบเข้ากองทุน ราย (นายชู ภิรมกิจ ม.7),(นายน้อย คาหงษา ม.5)
รวมรับ
รายจ่าย
-การบริหารจัดการ
-โครงการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
รวม จ่าย
ยอดยกไป

62,236.79 บาท
233,325.00 บาท
100,000.00 บาท
1,500.00 บาท
397,061.79 บาท
9,500.00 บาท
22,282.00 บาท
31,782.00 บาท
365,279.79 บาท

-มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ประธานอนุกรรมการกองทุนสุขภาพตาบลโนนธาตุแจ้งต่อที่
ประชุมว่า
5.1 ในการดาเนินงานตามโครงการให้ยึดระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหลักไม่ดาเนินงานที่
ผิดระเบียบการทางานให้ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
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5.2 การดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเรื่อง การจัดบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) การดาเนินงาน (Long Term Care : LTC) โดย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ซึ่งในปีนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ จะดาเนินการจัดตั้งศูนย์
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้มีการดูแลผู้สูงอายุแบบต่อเนื่องเพื่อสุขภาพกายและจิตใจที่ดีขึ้น
หลังจากนั้น ไม่มีอนุกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุม
และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.05 น.
(ลงชื่อ) สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
(นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
ประธานกรรมอนุกรรมการ

