(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ

ชื้อ - สกุล

ตาแหน่ง

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

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

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

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นายทวีศักดิ์ ชากรม
2. นางมะลิ พรมประเสริฐ

ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ/กรรมการกองทุน ลากิจ
ตาแหน่ง กรรมการกองทุน ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวพิชญภา พิชัย ผู้แทน นายทวีศักดิ์ ชากรม

หมาย
เหตุ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นายสันต์
กัมปนาวราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ของกองทุนสุขภาพตาบลโนนธาตุ ในชื่อ “สปสต.โนนธาตุ” เพื่อให้การ
ติดต่อสื่อสารเร็วขึ้น
1.2 การรับเงินสมทบ/เงินบริจาคจากชุมชน ประธานฯ ได้ ขอบคุณคุณพ่อสุภาพ บังจันทร์ ซึ่ง
ได้บริจาคเงินเข้ากองทุนสุขภาพตาบลโนนธาตุ เป็นเงินสมทบกองทุนจานวน 500.- บาท ในงานฌาปนกิจศพ
คุณวันชัย บังจันทร์ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5
1.3 องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ กาลังก่อสร้างอาคารที่จอดรถน้าอเนกประสงค์ซึ่งผู้รับจ้าง
กาลังดาเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้
1.4 การประชุมในครั้งที่ผ่านมา ขอให้คณะอนุกรรมการที่ออกประเมินโครงการนาผลการประเมิน
ในแต่ละโครงการนาเสนอต่อที่ประชุมด้วย
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2560
- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีงบประมาณ 2560 การดาเนินการตามแผนงาน/
โครงการ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งดาเนินงานตามโครงการ
4.2 การรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการของคณะอนุกรรมการต่อที่ประชุม
- นางลาไย ประดิษฐ์ กรรมการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า ในปีงบประมาณ 2560 นี้ คณะอนุกรรมการได้ติดตามประเมินโครงการที่ได้ดาเนินงานที่ผ่านมามีผลดังนี้
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หมวด 1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ประกอบด้วย
1. โครงการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน (โนนธาตุ)
ได้ดาเนินงานในวันที่ 27-31 มกราคม 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90
2. โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม (โนนธาตุ)
ได้ดาเนินงานในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 96.67
3. โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.บ้านโนนแต้ ปี 2560
ได้ดาเนินงานในวันที่ 8-13 มีนาคม 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 93.33
4. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอมปนสารสเตียรอยด์ รพ.สต.บ้านโนนแต้
ได้ดาเนินงานในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 96.67
หมวดที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ประกอบด้วย
5. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ประจาปี 2560 (โนนแต้)
ได้ดาเนินงานในวันที่ 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 92.50
6. โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ (โนนธาตุ)
ได้ดาเนินงานในครั้งที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90
7. โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย ปี 2560 (โนนธาตุ)
ได้ดาเนินงานในครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 85
หมวดที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประกอบด้วย
8. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนธาตุปลอดโรค ปี 2560
ได้ดาเนินงานในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 96.67
โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
การคานวณหาค่าร้อยละของผลการประเมินในแต่ละโครงการ โดยใช้เกณฑ์ในระดับ
ดีมาก
กาหนด 100 คะแนน และ 90 คะแนน
ดี
กาหนด 80
คะแนน และ 70 คะแนน
พอใช้
กาหนด 60 คะแนน , 50 คะแนน และ 40 คะแนน
ปรับปรุง กาหนด
30
คะแนน , 20 คะแนน และ 10 คะแนน
การคานวณหาค่าร้อยละ คิดจากการนามาเทียบบัญญัติไตรยางค์ โดยให้ค่าเกณฑ์การประเมินในแต่
ละหัวข้อให้คิดเป็น 100 คะแนน ทุกข้อ ดังตัวอย่าง
โครงการ 1 โครงการมี 3 หัวข้อที่จะต้องให้คะแนน ผลรวมของคะแนน = 300 คะแนน
ข้อ 1 ผลการประเมิน ได้ 100 คะแนน
ข้อ 2 ผลการประเมิน ได้ 80 คะแนน
ข้อ 3 ผลการประเมิน ได้ 90 คะแนน
ผลรวมของคะแนน
270 คะแนน
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คิดเทียบระดับคะแนน ดังนี้ 270 คะแนน คะแนนเต็ม 300 คิดเป็นร้อยละเทียบได้ดังนี้

270*100/300 = 90.00
สรุปผลการประเมินในโครงการนี้คิดเป็นร้อยละ 90
- มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5 รายงานสถานการณ์การเงิน
5.1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน
-ประธานฯ ได้เชิญ นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
โนนธาตุ รายงานงบการเงิน การรับ-จ่ายเงินในรอบที่ผ่านมา
-นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้รายงาน
การรับ-จ่ายเงิน ต่อที่ประชุมประจาวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ดังนี้
ยอดยกมา
รายรับ
-รับเงินสมทบกองทุน
รวมรับ
รายจ่าย
- การบริหารจัดการ
- โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย
- โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมโรคติดต่อ
- โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันจากการใช้ผลิตภัณฑ์
รวมจ่าย
จานวน
ยอดยกไป
จานวน

290,212.02 บาท
500.00 บาท
290,712.02 บาท
10,800.00
11,300.00
6,000.00
20,000.00
18,250,00
66,350.00
224,362.02

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการดาเนินงานตามโครงการ
การดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2560
6.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนธาตุ
-นางสาวพิชญภา พิชัย ผู้แทน นายทวีศักดิ์ ชากรม กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าได้จัดทาโครงการดังนี้
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หมวดที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ประกอบด้วย
1.โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ (โนนธาตุ)
งบประมาณที่ได้รับจากกองทุนสุขภาพตาบลโนนธาตุ จานวน 18,000.- บาท ได้ดาเนินการตาม
โครงการ ครั้งที่ 1 ใช้ไปตามโครงการ จานวน 6,000.-บาท คงเหลือ 12,000.- บาท ได้ดาเนินโครงการในวันที่ 9
มิถุนายน พ.ศ.2560
2.โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย ปี 2560 (โนนธาตุ)
งบประมาณที่ได้รับจากกองทุนสุขภาพตาบลโนนธาตุ จานวน 32,900.- บาท ใช้ไปตามโครงการ
จานวน 11,300.-บาท คงเหลือ 21,600.- บาท ได้ดาเนินโครงการในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560
6.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้
นางวนิดา นาเจริญ กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้ ได้
รายงานต่อที่ประชุมว่าได้จัดทาโครงการดังนี้
หมวด 1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ประกอบด้วย
1.โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอมปนสารสเตียรอยด์ รพ.สต.
บ้านโนนแต้
งบประมาณที่ได้รับจากกองทุนสุขภาพตาบลโนนธาตุ จานวน 18,250.- บาท ใช้ไปตามโครงการ
จานวน 18,250.-บาท ได้ดาเนินโครงการในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560
6.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
นายจุฬา มูลเทพ กรรมการ/ผู้อานวยการ กองการศึกษา หัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าได้จัดทาโครงการดังนี้
หมวดที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ประกอบด้วย
1.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนธาตุปลอดโรค ปี 2560
งบประมาณที่ได้รับจากกองทุนสุขภาพตาบลโนนธาตุ จานวน 20,000.- บาท ใช้ไปตามโครงการ
จานวน 20,000.-บาท
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมตามโครงการครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ
กองทุนจานวน 100 ราย มีจานวนผู้เข้ารับการอบรม 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการอบรมในครั้งนี้ ผู้ปกครองมีความรู้และตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กเป็นอย่างมาก
-ที่ประชุม รับทราบ

6
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 นางพัตราวดี ศรีสวัสดิ์ อนุกรรมการกองทุนได้นาเสนอต่อที่ประชุมว่าควรให้มีโครงการเยี่ยม
บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
7.2 นางวนิดา นาเจริญ กรรมการกองทุนได้เสนอต่อที่ประชุมว่าการประเมินโครงการของ
คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ นั้น ให้แนบภาพกิจกรรมด้วยทุกครั้ง
หลังจากนั้น ไม่มีคณะกรรมการในที่ประชุมเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้า
ประชุมและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.34 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สันต์ กัมปนาวราวรรณ
(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ

