(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2555
วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
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ชื้อ - สกุล
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
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
สันต์ กัมปนาวราวรรณ
สุพิษ งิ้วลาย
บุญชู อะโน
ทองใบ พิมพ์ทอง
วิลัย พลีดี
ทวีศักดิ์ ชากรม
วนิดา นาเจริญ
ไมล์ มูลเทพ
มะลิ พรมประเสริฐ
เชาว์ ภิรมกิจ
สมชาย เรียงแก้ว
นิติธร สมสายฝน
กฤษณา คาเสมอ
สมชาย อุทัยประดิษฐ์
สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
สมจิตร เพ็ชรวิเศษ
เพ็ญนภา ยันต์ชมภู
พัตราวดี ไกลทุกข์

หมาย
เหตุ

(ลากิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่มี
เริ่มประชมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นายสันต์ กัมปนาวราวร
รณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2555 ศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตาบลโนนธาตุ ประจาปีงบประมาณ 2555 ผู้เข้ารับการอบรม ในครั้ง
นี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลหนองสองห้อง , กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลหนองสองห้อง , กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลหัน โจด, กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลดอนดั่ง , กองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลหนองเม็กและ กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ จานวน 90 คน ขอขอบคุณทีม
วิทยากร และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน
1.2 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกของ รพ.สต.บ้านโนนแต้ ดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ.2555
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า โครงการทุกโครงการที่จะเสนอที่ประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการเห็นชอบ เพื่อบรรจุในแผนของกองทุนฯ จะต้องผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยได้นาหารือในที่
ประชุมว่าจะออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนกองทุน เมื่อได ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะต้องดาเนินการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2555 อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2555 วันนี้จึงนาเข้าพิจารณาในที่ประ
ประชุมอีกครั้ง ในระเบียบวาระต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แจ้งแนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2556
-ประธานฯ ได้แจ้ให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการทุกโครงการที่จะเสนอที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการ
เห็นชอบ เพื่อบรรจุในแผนของกองทุนฯ จะต้องผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยได้นาหารือในที่ประชุมว่าจะออก
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนกองทุนเมื่อใด
-นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เสนอว่า ในการออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทา
แผนนั้น จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของ วันเวลาและสถานที่ ข้อมูล ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ
2556
คณะกรรมการที่ร่วมประชุม อาหารสาหรับคณะกรรมการ การเชิญประชุม ในทุกหมู่บ้าน
-ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า ในการออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานของกองทุน
ปีงบประมาณ 2556 ควรจะไปเป็นทีมไม่มีการแบ่งแยกในแต่ละโซน สาหรับอาหารของคณะกรรมการ ควรจัดทาเป็นข้าว
กล่องเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ หลังจากนั้นได้มีการหารือในที่ประชุม และได้ข้อสรุปดังนี้
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ชื่อหน่วยงาน
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านโนนแต้
(รพ.สต.บ้านโนน
แต้)

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
(รพ.สต.โนนธาตุ)

4.1.1 วันเวลาและสถานที่ในการประชุม กาหนดดังนี้
วันที่ประชุม
เวลา
สถานที่ประชุม
หมายเหตุ
16 สิงหาคม 2555 09.00-12.00 น.
ศาลากลางบ้าน บ้านกอก
รับประทานอาหาร
หมู่ที่ 1
กลางวัน
16 สิงหาคม 2555 13.00-16.00 น.
ศาลากลางบ้าน บ้านโนนแต้
หมู่ที่ 5
17 สิงหาคม 2555 09.00-12.00 น.
ศาลากลางบ้าน บ้านโคกสูง
รับประทานอาหาร
หมู่ที่ 6
กลางวัน
17 สิงหาคม 2555 13.00-15.00 น.
ศาลาวัด บ้านสว่าง
หมู่ที่ 3
17 สิงหาคม 2555 15.00-16.30 น.
ศาลาวัด บ้านชาด
หมู่ที่ 10
22 สิงหาคม 2555 09.00-12.00 น.
ศาลาวัด บ้านสาราญน้อย
รับประทานอาหาร
หมู่ที่ 2
กลางวัน
22 สิงหาคม 2555 13.00-16.00 น.
ศาลาวัด บ้านสาราญ
หมู่ที่ 4
23 สิงหาคม 2555 09.00-12.00 น.
ศาลา SML บ้านโนนสวัสดิ์
รับประทานอาหาร
หมู่ที่ 7
กลางวัน
23 สิงหาคม 2555 13.00-16.00 น.
ศาลาวัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ
หมู่ที่ 9
24 สิงหาคม 2555 09.00-12.00 น.
ศาลากลางบ้าน บ้านดอนหัน
รับประทานอาหาร
หมู่ที่ 8
กลางวัน
24 สิงหาคม 2555 13.00-16.00 น.
ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 11
หมายเหตุ วัน เวลาและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4.1.2 ในเรื่องของข้อมูล และประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2556 มอบให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

จัดเตรียมให้พร้อม
4.1.3 คณะกรรมการ และ หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ทางกองทุนฯ จะทาการประสานอีกครั้ง
4.1.4 อาหารสาหรับคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ให้จัดทาเป็นข้าวกล่อง เพื่อให้ง่ายต่อการบริหาร
จัดการ
4.2 การเร่งรัดการดาเนินการตามแผนงานของกองทุน
- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ผ่านมากองทุนหลักประกัน
สุขภาพได้ดาเนินการ ไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 58.98 โดยแยกเป็น
ประเภทที่ 1 จัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ จานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25
งบประมาณที่ตั้งไว้ 133,524.00 บาท ใช้ไป 94,624.00 บาท คงเหลือ 38,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.87
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 124,190.00 บาท คงเหลือ 111,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.80
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ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ จานวน 1 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 4.17 งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000.00 บาท ใช้ไป 30,890.00 บาท คงเหลือ 1 9,110.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
61.78
รวมทุกประเภทกิจกรรม จานวน 24 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 482,714.00 บาท ใช้ไป
284,704.00 บาท คงเหลือ 198,010.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 8.98 จะเห็นได้ว่าคงเหลืองบประมาณ อีก 198,010.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 41.02 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เร่งการดาเนินการตามโครงการ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 รายงานสถานการณ์การเงิน
ประจาเดือน มิถุนายน 2555
ยอดยกมา
จานวน 253,887.14 บาท
รายรับ
จานวน
0.00 บาท
รายจ่าย
- ค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์
17,600.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายจากการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ
0.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายจากการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน
2,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองทุน
6,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (อบรมคณะกรรมการกองทุน)
12,000,00 บาท
รวม
จานวน
37,600.00 บาท
ยอดยกไป
จานวน 2
16,287.14 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
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ได้ดาเนินโครงการประกวดหมู่บ้านป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกโดยวิธีทางชีวภาพแบบชุมชนมีส่วนร่วม ตาบลโนนธาตุ อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดย
คณะกรรมการออกตรวจประเมินลูกน้ายุงลาย ครั้งที่ 1/2555 มีการเบิกค่าใช้จ่ายในครั้งนี้เป็นจานวนเงิน 2,000.00 บาท
(สองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการออกตรวจประเมิน และผลปรากฏดังนี้
ลาดับที่ 1 บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ได้คะแนน 175.60 คะแนน
ลาดับที่ 2 บ้านสาราญ หมู่ที่ 4 ได้คะแนน 160.60 คะแนน
ลาดับที่ 3 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ได้คะแนน 158.20 คะแนน
ลาดับที่ 4 บ้านสาราญน้อย หมู่ที่ 2 ได้คะแนน 149.08 คะแนน
ลาดับที่ 5 บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ได้คะแนน 141.82 คะแนน
ลาดับที่ 6 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ได้คะแนน 130.60 คะแนน
ที่ประชุม รับทราบ

5
6.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้
- นางวนิดา นาเจริญ ผอ.รพ.สต.บ้านโนนแต้ ได้รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้ได้ดาเนินโครงการสตรีไทยห่างไกลโรคมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 และได้ทาการเบิกเงินในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ใช้
งบประมาณในครั้งนี้ จานวนเงิน 17,600.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
หลังจากนั้นทีป่ ระชุมไม่มีเรือ่ งอืน่ ทีจ่ ะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูท้ ีเ่ ข้าประชุม และกล่าว
ปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.05 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สันต์ กัมปนาวราวรรณ
(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ

