(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
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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
นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
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
พรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
อนุชา บุญเหลือ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางนริศรา นิลละออง
ผู้ไม่เข้าประชุม
-ไม่มี

ตัวแทนที่ปรึกษาโรงพยาบาลหนองสองห้อง

หมาย
เหตุ
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เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นายสันต์
กัมปนาวราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมอาเภอหนองสองห้อง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันดังกล่าว
1.2 ขอขอบคุณ ผอ.รพสต.โนนแต้ ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ที่นามาใช้ในการ
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ในวันนี้ สาหรับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนั้นชารุด อยู่ระหว่างการส่งซ่อม
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การซักซ้อมการจัดทาแผนกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันนี้จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทาแผนกองทุนฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้มอบหมายให้เลขานุการกองทุนฯ ชี้แจงรายละเอียด
-นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายรับ และ
หมวดรายจ่ายของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้
ประมาณการรายรับ จานวน 332,290.00 บาท
-รับเงินสนับสนุนจาก สปสช. จานวน
232,290.00 บาท
(จานวนประชากร 5,162 คนๆ ละ 45 บาท)
-รับดอกเบี้ยธนาคาร จานวน
900.00 บาท
-รับเงินสมทบ จานวน
500.00 บาท
-รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
100,000.00 บาท
-รวมงบประมาณที่ใช้ในการจัดทาแผนกองทุนฯ จานวน
333,690.00 บาท
ประมาณการรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย จานวน 333,690.00 บาท แยกเป็น
หมวด
ประเภท
การสนับสนุนคิดเป็น
หมายเหตุ
รายจ่าย
เปอร์เซ็นต์% จานวนเงิน
หมวด 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
25%
83,422.50
หมวด 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กร
40% 133,476.00
หมวด 3 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
15%
50,053.50
หมวด 4 การบริหารจัดการกองทุน
15%
50,053.50
หมวด 5 ควบคุมโรคระบาด
5%
16,684.50
รวม
100% 333,690.00

3
-นางนริศรา นิลละออง ตัวแทนที่ปรึกษาโรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับการ
แยกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
สาหรับการนาเสนอโครงการให้พิจารณาถึงความจาเป็น เหมาะสม และ
ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์
-ประธานฯ ได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทาและนาเสนอโครงการเพื่อนาเข้าบรรจุใน
แผนของกองทุนฯ โดยจะมีการพิจารณาในที่ประชุมในครั้งต่อไป
-มติที่ประชุม ให้นาเสนอโครงการเพื่อนาเข้าบรรจุในแผนของกองทุนฯ โดยคานึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและเป็นไปตามระเบียบ
4.2 นวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
- ประธานฯ ได้หารือในที่ประชุมเพื่อคัดเลือกนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านสุขภาพของกองทุน ซึ่งได้มีการพิจารณาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้
ข้อสรุป วันนี้จึงนามาพิจารณาในที่ประชุมอีกครั้ง
-นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้ให้ความหมายของ “นวัตกรรม” หมายถึง
ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มี
อยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนา นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
-นางนริศรา นิลละออง ตัวแทนที่ปรึกษาโรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการ
พิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมของกองทุนว่า จะต้องดูกลุ่มเป้าหมายก่อนว่า จะไปทาในเรื่องอะไรกับใคร เช่น การ
ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ สามารถลดต้นทุนได้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกนวัตกรรม
-ที่ประชุม ได้มีการพิจารณาเพื่อคัดเลือกนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ แต่
ยังไม่ได้ข้อสรุป และให้นาเข้าพิจารณาคัดเลือกในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 รายงานสถานะการเงิน
-ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการกองทุนฯ รายงานสถานะทางการเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ประจาวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559
-นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้รายงานสถานะทางการเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ประจาวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559 ดังนี้.รายงานการรับ-จ่ายเงิน
ยอดยกมา
จานวน
178,559.74 บาท
รายรับ
-รับเงินบริจาคจากงานฌาปนกิจศพ
คุณพ่อแก่น ภิรมกิจ
จานวน
1,500.00 บาท
-รวมรับ
จานวน
180,059.74 บาท
รายจ่าย
-ค่าตอบแทนประชุม ครั้งที่ 2/2559
จานวน
6,900.00 บาท
-โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
20,000.00 บาท
-โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ปี 2559
จานวน
11,500.00 บาท
-โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย
จานวน 11,300.00 บาท
-โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก
จานวน
5,000.00 บาท
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-รวมจ่าย
-ยอดยกไป
-ที่ประชุม รับทราบ

จานวน 54,700.00 บาท
จานวน 125,359.74 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการดาเนินงานตามโครงการ
6.1 การดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2559
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนธาตุ
6.1.1 นายทวีศักดิ์ ชากรม กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ
ได้รายงานต่อที่ประชุม ว่าที่ผ่านมาได้ดาเนินงานตามโครงการดังนี้
1. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ปี 2559 จานวน
11,500.00 บาท
2. โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย ปี 2559 จานวน 11,300.00 บาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้
6.1.2 นางวนิดา นาเจริญ กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านโนนแต้
ได้รายงานต่อที่ประชุม ว่าที่ผ่านมาได้ดาเนินงานตามโครงการดังนี้
1. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก จานวน 5,000.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 นางนริศรา นิลละออง ตัวแทนที่ปรึกษาโรงพยาบาลหนองสองห้อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า จะมีการตรวจประเมินกองทุน โดยทีมคณะกรรมการระดับอาเภอ โดยจะทาการตรวจประเมินที่กองทุนของ
แต่ละแห่ง ภายในเดือน ตุลาคม 2559 ขอให้เตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องรับการตรวจประเมินด้วย สาหรับ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอาเภอ ถ้ามีความชัดเจนจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
หลังจากนั้น ไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุม
และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สันต์ กัมปนาวราวรรณ
(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ

