(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2556
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
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14
15
16
17
18
19

ชื้อ - สกุล
นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ
นายเชาว์ ภิรมกิจ
นายบุญชู อะโน
นางทองใบ พิมพ์ทอง
นางวิลัย พลีดี
นายทวีศักดิ์ ชากรม
นางวนิดา นาเจริญ
นายไมล์ มูลเทพ
นางมะลิ พรมประเสริฐ
นางลาใย ประดิษฐ์
นายสมชาย เรียงแก้ว
นายประเสริฐ เกียรตินอก
นายนิติธร สมสายฝน
นางกฤษณา คาเสมอ
นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์
นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
นายสมจิตร เพ็ชรวิเศษ
นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู
นางพัตราวดี ไกลทุกข์

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

ลายมือชื่อ
เชาว์ ภิรมกิจ
บุญชู อะโน
ทองใบ พิมพ์ทอง
วิลัย พลีดี
ทวีศักดิ์ ชากรม
วนิดา นาเจริญ
ไมล์ มูลเทพ
มะลิ พรมประเสริฐ
ลาใย ประดิษฐ์
สมชาย เรียงแก้ว
นิติธร สมสายฝน
สมชาย อุทัยประดิษฐ์
สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
สมจิตร เพ็ชรวิเศษ
เพ็ญนภา ยันต์ชมภู
-

ผู้ไม่เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.

นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ
นายประเสริฐ เกียรตินอก
นางกฤษณา คาเสมอ
นางพัตราวดี ไกลทุกข์

ประธานกรรมการกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางวนิดา สีหามาตย์
2. นางสาวพัชรีภรณ์ บุญทัน

ตัวแทนที่ปรึกษากองทุนระดับอาเภอ
กรรมการกองทุนระดับอาเภอ

หมาย
เหตุ
(ลากิจ)

(ลากิจ)
(ลากิจ)

(ลาป่วย)
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เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เมือ่ ถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นายเชาว์ ภิรมกิจ รอง
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันนี้ นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ประธานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลโนนธาตุ ติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าประชุมในวันนี้ได้ จึงได้มอบหมายให้
กระผม นายเชาว์ ภิรมกิจ รองประธานกรรมการกองทุน ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามคาสั่งสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ที่ 1160/2555 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ที่ได้
จากการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนพัฒนากองทุน ประจาปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.
2555 ถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 วันนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ จะได้มีการจัดทาแผนพัฒนากองทุน
ประจาปีงบประมาณ 2556
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทาแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ 2556
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีป่ ระชุมทราบว่า วันนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ จะได้มีการจัดทา
แผนพัฒนากองทุน ประจาปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะโครงการที่ได้จากการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 หลังจากนั้น ที่ประชุมได้มีการ
พิจารณาโครงการต่างๆ เพื่อจัดทาแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ดังนี้
ค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ (หมวด ก)
1. โครงการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ งบประมาณ 30,800 บาท (รพ.สต.โนนธาตุ)
2. โครงการตรวจค้นหาเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม งบประมาณ 8,800 บาท
(รพ.สต.โนนธาตุ)
3. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยอนามัยดีวิถีไทย งบประมาณ 29,900 บาท (รพ.สต.โนนธาตุ)
4. โครงการสตรีไทยห่างไกลโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก งบประมาณ 13,000 บาท (รพ.สต.โนนแต้)
5. โครงการรณรงค์คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง งบประมาณ 33,750 บาท (รพ.สต.
โนนแต้)
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6. โครงการพัฒนาเครือข่ายคนพิการตาบลโนนธาตุ งบประมาณ 15,000 บาท (รพ.สต.โนนแต้)
ค่าใช้จ่ายจากการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ (หมวด ข)
1. โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร นสค.(นักส่งเสริมสุขภาพประจาครอบครัว งบประมาณ
14,600 บาท (รพ.สต.โนนธาตุ)
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ” งบประมาณ
20,000 (รพ.สต.โนนแต้)
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด -5 ปี งบประมาณ 16,250 บาท (รพ.สต.โนนแต้)
4. โครงการสนับสนุนการจัดบริการในคลินิกเบาหวาน งบประมาณ 20,400 บาท (รพ.สต.โนนแต้)
ค่าใช้จ่ายจากการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน (หมวด ค)
1. โครงการตรวจหาหนอนพยาธิในประชาชนทั่วไป งบประมาณ 21,370 บาท (รพ.สต.โนนธาตุ)
2. โครงการตรวจคัดกรองความเสีย่ งจากการทางานของเกษตรกร(ตรวจสารพิษตกค้างในกระแสเลือด)
งบประมาณ 18,530 บาท (รพ.สต.โนนธาตุ)
3. โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ งบประมาณ 18,000 บาท (รพ.สต.
โนนธาตุ)
4. โครงการประกวดหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลายปี 2556 งบประมาณ 39,000 บาท (รพ.สต.โนนธาตุ)
5. โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป งบประมาณ 12,000 บาท (รพ.สต.โนน
แต้)
6. โครงการเกษตรปลอดภัยสมุนไพรล้างพิษ งบประมาณ 30,000 บาท (รพ.สต.โนนแต้)
7. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้าดี งบประมาณ 20,000 บาท
(รพ.สต.โนนแต้)
8. โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายบ้านกอก งบประมาณ 6,000 บาท (รพ.สต.โนนแต้)
ค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองทุน (หมวด ง)
1.การบริหารจัดการ งบประมาณ 42,234 บาท
- มติที่ประชุม อนุมัติแผนงาน/โครงการ ตามที่เสนอ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
4.2 การดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2556
- ยังไม่ได้ดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5 รายงานสถานการณ์การเงิน
5.1 ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ 2556
- ยอดยกมา จากปีงบประมาณ 2555 จานวน
- รับเงินโอนจาก สปสช.ปีงบประมาณ 2556 จานวน
- รับเงินสมทบจาก อบต.โนนธาตุ ปีงบประมาณ 2556 จานวน
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน
- รวมเงินประมาณการและเงินคงเหลือยกมาทั้งหมด จานวน

136,692.14
204,960.00
80,000.00
692.26
422,344.40

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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5.2 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจาเดือน ตุลาคม 2555
ยอดยกมา
จานวน
รายรับ รับดอกเบี้ยธนาคาร จานวน
รายจ่าย
- ค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์
- ค่าใช้จ่ายจากการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ
- ค่าใช้จ่ายจากการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน
- ค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองทุน
รวม
จานวน
ยอดยกไป
จานวน 1

136,692.14 บาท
692.26 บาท
00.00 บาท
00.00 บาท
00.00 บาท
3,200.00 บาท
3,200.00 บาท
34,184.40 บาท

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการดาเนินงานตามโครงการ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 นางวนิดา สีหามาตย์ ตัวแทนที่ปรึกษากองทุนระดับอาเภอ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
(1) ขอชื่นชมกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ที่ได้รับผลการตรวจประเมินกองทุนระดับอาเภอ
คิดเป็นร้อยละ 98
(2) การโอนเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
โนนธาตุ ให้ดาเนินการสมทบภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2556
(3) การประเมินตนเอง (กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ) ในปีงบประมาณ 2556
รอบที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 รอบที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 การออกตรวจประเมินของคณะกรรมการ
ระดับอาเภอ จะดาเนินการภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
หลังจากนั้นทีป่ ระชุมไม่มีเรือ่ งอืน่ ทีจ่ ะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูท้ ีเ่ ข้าประชุม และกล่าว
ปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.55 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) เชาว์ ภิรมกิจ
(นายเชาว์ ภิรมกิจ)
รองประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาการแทน
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ

