(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ

ชื้อ - สกุล

ตาแหน่ง
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นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ
นายเชาว์ ภิรมกิจ
นายบุญชู อะโน
นางวิลัย พลีดี
นายทวีศักดิ์ ชากรม
นางวนิดา นาเจริญ
นางกนกอร สุวรรณโสภา
นางจิราพัชร แก้วนอก
นางมะลิ พรมประเสริฐ
นายสมชาย เรียงแก้ว
นายประเสริฐ เกียรตินอก
นายสมจิตร เพ็ชรวิเศษ
นายบุญเพ็ง ประทุมมาตย์
นางกฤษณา คาเสมอ
นางลาใย ประดิษฐ์
นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์
นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู
นางพัตราวดี ศรีสวัสดิ์
นายจุฬา มูลเทพ
นายอนุชา บุญเหลือ

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

สันต์ กัมปนาวราวรรณ
เชาว์ ภิรมกิจ
บุญชู อะโน
วิลัย พลีดี
ทวีศักดิ์ ชากรม
วนิดา นาเจริญ
กนกอร สุวรรณโสภา
จิราพัชร แก้วนอก
มะลิ พรมประเสริฐ
สมชาย เรียงแก้ว
ประเสริฐ เกียรตินอก
สมจิตร เพ็ชรวิเศษ
บุญเพ็ง ประทุมมาตย์
กฤษณา คาเสมอ
ลาใย ประดิษฐ์
สมชาย อุทัยประดิษฐ์
สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
เพ็ญนภา ยันต์ชมภู
พัตราวดี ศรีสวัสดิ์
จุฬา มูลเทพ
อนุชา บุญเหลือ

ผู้ไม่เข้าประชุม
- ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางนริศรา นิลละออง ตัวแทนที่ปรึกษาโรงพยาบาลหนองสองห้อง

หมาย
เหตุ

2

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นายสันต์
กัมปนาวราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณตัวแทนที่ปรึกษาสาธารณสุข และ คณะกรรมการกองทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบล โนนธาตุ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้
1.2 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้เป็น
ช่วงฤดูฝน ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทาการป้องกัน ควบคุมและกาจัดลูกน้ายุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2560
- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีงบประมาณ 2560 การดาเนินการตามแผนงาน/
โครงการ ยังมีการเบิกจ่ายน้อย ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการ
- นายทวีศักดิ์ ชากรม ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ (ผอ.รพ.สต.โนน
ธาตุ) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมามีงานตามนโยบายเข้ามามาก จึงทาให้การดาเนินการตามโครงการของ
กองทุนและการเบิกจ่ายได้น้อย
- นางวนิดา นาเจริญ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้ (ผอ.รพ.สต.
โนนแต้) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมามีงานตามนโยบายเข้ามามาก ประกอบกับมีการเตรียมรับการตรวจ
ประเมิน จึงทาให้การดาเนินการตามโครงการของกองทุนและการเบิกจ่ายได้น้อย แต่ก็พยายามจะเร่งดาเนินการ
- มติที่ประชุม มีมติว่า ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการตามโครงการตามแผนฯ และขอ
อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
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ระเบียบวาระที่ 5 รายงานสถานการณ์การเงิน
5.1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน
-ประธานฯ ได้เชิญ นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
โนนธาตุ รายงานงบการเงิน การรับ-จ่ายเงินในรอบที่ผ่านมา
-นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้รายงาน
การรับ-จ่ายเงิน ต่อที่ประชุมประจาวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ดังนี้
ยอดยกมา
84,761.74 บาท
รายรับ
-ดอกเบี้ยรับ
697.28 บาท
-รับเงินสมทบกองทุน
2,000.00 บาท
-รับเงินจาก สปสช.
232,785.00 บาท
-รับเงินอุดหนุนจาก อบต.
100,000.00 บาท
รวมรับ
420,244.02 บาท
รายจ่าย
- การบริหารจัดการ (ปี 59=24,300+ปี 60=5,250)
29,550.00 บาท
- หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก (โนนแต้) ปี 59
10,200.00 บาท
- โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย ปี 59
10,800.00 บาท
- โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ปี 59
6,000.00 บาท
- โครงการฯ เบาหวานและความดัน (โนนธาตุ) ปี 60
22,282.00 บาท
- โครงการฯ เบาหวานและความดัน (โนนแต้) ปี 60
16,450.00 บาท
- โครงการฯ มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก (โนนแต้) ปี 60
23,250.00 บาท
- โครงการฯ มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก (โนนธาตุ) ปี 60
11,500,00 บาท
รวมจ่าย
จานวน
130,032.00 บาท
ยอดยกไป
จานวน
290,212.02 บาท
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการดาเนินงานตามโครงการ
การดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2560
6.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนธาตุ
นายทวีศักดิ์ ชากรม กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้
รายงานต่อที่ประชุมว่าได้จัดทาโครงการดังนี้
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หมวดที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ประกอบด้วย
1.โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีอายุ 30 –
60 ปี ประจาปี 2560
กลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 ปี จานวน 415 คน
มาตรวจ 210 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.60
งบประมาณ 11,500 บาท ใช้ไป 11.500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2.โครงการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ปี 2560
กลุ่มเป้าหมาย อายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 1,794 คน
มาตรวจ 929 คน คิดเป็นร้อยละ 51.78
งบประมาณ 22,282 บาท ใช้ไป 22,282 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
6.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้
นางวนิดา นาเจริญ กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้ ได้
รายงานต่อที่ประชุมว่าได้จัดทาโครงการดังนี้
หมวด 1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ประกอบด้วย
1.โครงการ เฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านโนนแต้ ประจาปีงบประมาณ 2560
จานวนกลุ่มเป้าหมาย 503 ราย
จานวนผู้มาตรวจคัดกรอง 314 ราย ร้อยละ 62.42
ผลการตรวจปกติ ร้อยละ 100
งบประมาณ 23,250 บาท ใช้ไป 23,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
หมวดที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ประกอบด้วย
1.โครงการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ปี 2560
กลุ่มเป้าหมาย 1,032 ราย
จานวนผู้มาตรวจคัดกรอง 1,028 ราย
คิดเป็นร้อยละ 99.61
กลุ่มปกติ 566 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.06
กลุ่มเสี่ยง 371 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.09
กลุ่มป่วย 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.85
ผลตรวจพบผู้ป่วยเบาหวาน 6 คน
ผลตรวจพบผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 6 คน

5
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 นางนริศรา นิลละออง ตัวแทนที่ปรึกษาสาธารณสุขอาเภอหนองสองห้อง ได้เสนอต่อที่
ประชุมว่า ในการจัดทาโครงการของกองทุนในแต่ละโครงการ ควรมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินการ
ทุกโครงการ มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อกองทุนหลังดาเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปรับปรุง และรายงานให้ที่ประชุมทราบทุกครั้ง
หลังจากนั้น ไม่มีคณะกรรมการในที่ประชุมเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้า
ประชุมและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สันต์ กัมปนาวราวรรณ
(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ

