(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
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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 ศรีสวัสดิ์

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
หมายเหตุ
สันต์ กัมปนาวราวรรณ
เชาว์ ภิรมกิจ
บุญชู อะโน
ทองใบ พิมพ์ทอง
วิลัย พลีดี
ทวีศักดิ์ ชากรม
วนิดา นาเจริญ
ไมล์ มูลเทพ
มะลิ พรมประเสริฐ
ลาใย ประดิษฐ์
สมชาย เรียงแก้ว
ประเสริฐ เกียรตินอก
นิติธร สมสายฝน
กฤษณา คาเสมอ
สมชาย อุทัยประดิษฐ์
สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
สมจิตร เพ็ชรวิเศษ
เพ็ญนภา ยันต์ชมภู
พัตราวดี ศรีสวัสดิ์

ผู้ไม่เข้าประชุม
- ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นายสันต์ กัมปนา
วราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดาเนินการประชุม โดยมีเรื่องแจ้งให้
ที่ประชุมทราบดั้งนี้
1.1 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนกระผมมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ อีก
1 สมัย
1.2 ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ร่วมรับการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
โนนธาตุ ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมานั้น กองทุนฯของเราได้คะแนน
99 คะแนน ได้ระดับ A
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทาแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ 2557
-ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้มีการจัดทา
แผนพัฒนากองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2557 ซึ่งมีข้อมูลประกอบการพิจารณา จัดทาแผนของกองทุนประจาปี
งบประมาณ 2557
ค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ (หมวด ก)
1. โครงการคัดกรองความเสี่ยงด้าน สุขภาพจากโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงประจาปี 2557
งบประมาณ 37,460 บาท (รพ.สต.โนนธาตุ)
2. โครงการตรวจค้นหาเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
งบประมาณ 12,000 บาท (รพ.สต.โนนธาตุ)
3. โครงการเพื่อนใจวัยใส งบประมาณ 18,000 บาท (รพ.สต.โนนแต้)
4. โครงการรณรงค์ ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก งบประมาณ 13,000 บาท
(รพ.สต.โนนแต้)
5. โครงการรณรงค์คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สาหรับประชาชนอายุ
15 ปีขึ้นไป งบประมาณ 20,000 บาท (รพ.สต.โนนแต้)
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทางาน ดัวย 3 อ. 2 ส. งบประมาณ 22,500 บาท (รพ.สต.โนนแต้)
-งบประมาณ รพ.สต.โนนธาตุ เป็นเงิน 49,460.00 บาท
-งบประมาณ รพ.สต.โนนแต้ เป็นเงิน 73,500.00 บาท
รวมงบประมาณใน หมวด ก เป็นเงิน 122,960.00 บาท

3
ค่าใช้จ่ายจากการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ (หมวด ข)
1. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานคลินิกคนไทยไร้พุง (DPAC) ใน รพ.สต. งบประมาณ
20,000 บาท (รพ.สต.โนนแต้)
-งบประมาณ รพ.สต.โนนธาตุ เป็นเงิน
0.00 บาท
-งบประมาณ รพ.สต.โนนแต้ เป็นเงิน 20,000.00 บาท
รวมงบประมาณใน หมวด ข เป็นเงิน 20,000.00 บาท
ค่าใช้จ่ายจากการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน (หมวด ค)
1. โครงการตรวจหาหนอนพยาธิในประชาชนทั่วไป งบประมาณ 15,770 บาท (รพ.สต.โนนธาตุ)
2. โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการทางานของเกษตรกร(ตรวจสารพิษตกค้างในกระแส
เลือด) งบประมาณ 18,530 บาท (รพ.สต.โนนธาตุ)
3. โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ งบประมาณ
27,000 บาท (รพ.สต.โนนธาตุ)
4. โครงการประกวดหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลายปี 2557 งบประมาณ 39,000 บาท
(รพ.สต.โนนธาตุ)
5. โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคติดต่อ งบประมาณ
45,000.-บาท (รพ.สต.โนนแต้)
6. โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
งบประมาณ 20,000 บาท (รพ.สต.โนนธาตุ,รพ.สต.โนนแต้)
-งบประมาณ รพ.สต.โนนธาตุ เป็นเงิน 100,300.00 บาท
-งบประมาณ รพ.สต.โนนแต้ เป็นเงิน
45,000.00 บาท
-งบประมาณ รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง เป็นเงิน 20,000.00 บาท
รวมงบประมาณใน หมวด ค เป็นเงิน 165,300.00 บาท
รวม 3 หมวด รพ.สต.โนนธาตุ เป็นเงิน 149,760.00 บาท
รวม 3 หมวด รพ.สต.โนนแต้ เป็นเงิน 138,500.00 บาท
รวม รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง เป็นเงิน 20,000.00 บาท
รวมงบประมาณ 3 หมวด เป็นเงิน 308,260.00 บาท
ค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองทุน (หมวด ง)
1.การบริหารจัดการ งบประมาณ 34,800 บาท ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุม 21 คนๆละ 200 จานวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 25,200.-บาท
(2) ค่าเลี้ยงรับรอง เป็นเงิน 3,000.- บาท
(3) ค่าวัสดุสานักงาน เป็นเงิน 2,100.- บาท
(4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี,ธุรการ,ประสานงาน ประจาปี 2557 เป็น
เงิน 4,500.- บาท
รวมงบประมาณใน หมวด ง เป็นเงิน 34,800.- บาท
รวมงบประมาณ 4 หมวด เป็นเงินทั้งสิ้น 343,060.- บาท
-มติที่ประชุม อนุมัติแผนงาน/โครงการ ตามที่เสนอ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
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ระเบียบวาระที่ 5 รายงานสถานการณ์การเงิน
5.1 การรับเงินโอนจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2557
รายรับ - รับจริงจาก สปสช.
จานวน
231,975.00 บาท
-ที่ประชุม รับทราบ
5.2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน
ยอดยกมา ปี 2556
40,365.71 บาท
รายจ่าย
- ค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์
37,460.00
บาท
(โครงการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันฯโนนธาตุ)
- ค่าใช้จ่ายจากการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ 0.00
บาท
- ค่าใช้จ่ายจากการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน 0.00
บาท
- ค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองทุน
0.00
บาท
รวมจ่าย
จานวน 37,460.00 บาท
ยอดคงเหลือ
จานวน 2,905.71 บาท
รามรับ - รับจริงจาก สปสช. (ยอดรับแจ้ง ยังไม่เข้าบัญชี)
จานวน 231,975.00 บาท
คงเหลือทั้งสิ้น
จานวน 234,880.71 บาท
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการดาเนินงานตามโครงการ
6.1 การดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2557
-นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุน ได้เชิญ ผอ.รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง
รายงานผลการดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2557 ดังนี้.6.1.1 นายทวีศักดิ์ ชากรม กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ
ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าจากการประชุม ว่าได้ดาเนินงานตามโครงการดังนี้ คือ
1. โครงการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 37,460 บาท เบิกจ่ายจริง 37,460 บาท คงเหลือ 0.00 บาท (หมวด ค.) ซึ่งได้ดาเนินงานใน
ระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2556
6.1.2 นางวนิดา นาเจริญ กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้
ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ การดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2557 ยังคงไม่ได้
ดาเนินการ
- ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 12.05 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สันต์ กัมปนาวราวรรณ
(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ

