(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ
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ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ
นายเชาว์ ภิรมกิจ
นายบุญชู อะโน
นางวิลัย พลีดี
นางกนกอร สุวรรณโสภา
นายทวีศักดิ์ ชากรม
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
นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
นายอนุชา บุญเหลือ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
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
กนกอร สุวรรณโสภา
ทวีศักดิ์ ชากรม
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
พรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
อนุชา บุญเหลือ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางระพี อุดม
ผู้แทน นางวนิดา นาเจริญ ผอ.รพ.สต.บ้านโนนแต้
2. นายบุญเลิศ นิลละออง ตาแหน่ง ตัวแทนที่ปรึกษาสาธารณสุขอาเภอหนองสองห้อง
3. นางนริศรา นิลละออง ตาแหน่ง ตัวแทนที่ปรึกษาโรงพยาบาลหนองสองห้อง

หมาย
เหตุ
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นายสันต์
กัมปนาวราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเพชร อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขอเข้าศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ อาเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมเอกสาร ข้อมูล สาหรับผู้เข้าศึกษาดูงานและร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในวัน ดังกล่าว
1.2 การรับเงินสมทบ/เงินบริจาคจากชุมชน ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ที่ได้บริจาคเงินให้กับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ จานวน 3 ราย เป็นเงิน 3,500.00 บาท ดังนี้
1.2.1 รับเงินสมทบกองทุนจาก นางทองคา พวงจันทร์
(งานฌาปณกิจคุณพ่อโม้ง ผิวสา)
จานวน 500.00 บาท
1.2.2 รับเงินสมทบกองทุนจาก นางดารุณี อุทัยประดิษฐ์
(งานฌาปณกิจคุณพ่อสมาน ประทุมวิง )
จานวน 2,000.00 บาท
1.2.3 รับเงินสมทบกองทุนจาก นางวิลัย พลีดี
(งานฌาปณกิจคุณพ่อบุญถิ่น พลีดี)
จานวน 1,000.00 บาท
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดเตรียมข้อมูลโครงการที่จะจัดทาเข้าแผน ประจาปีงบประมาณ 2561
- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีงบประมาณ 2560 การดาเนินการตามแผนงาน/
โครงการ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งดาเนินงานตามโครงการ
- นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ได้นาประมาณการเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้
การจัดสรรงบประมาณ ในการดาเนินงานประจาปี 2561
-รับเงินสนับสนุนจาก สปสช. (จานวน 5,173.00 บาท ต่อหัวๆ ละ 45 บาท) 232,785.00 บาท
-ดอกเบี้ย
312.98 บาท
-เงินสมทบ
6,000.00 บาท
-รับเงินอุดหนุน จาก อบต. ปี 2560
100,000.00 บาท
-งบประมาณที่ต้องจัดทาแผนปี 2561
339,097.98 บาท
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รวมยอดเงินปี 2560 ที่คาดว่าจะไม่เบิกจ่าย
-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงาน
-โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ยอดประมาณการจัดทาแผน ปี 2561

20,000.00 บาท
16,778.00 บาท
375,875.98 บาท

ยอดประมาณการจัดสรรในแต่ละหมวด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
หมวดที่ 1 (25%)
93,969.00 บาท
หมวดที่ 2 (40%)
157,525.58 บาท
หมวดที่ 3 (15%)
56,381.40 บาท
หมวดที่ 4 (15%)
50,000.00 บาท
หมวดที่ 5 (5%)
18,000.00 บาท
- มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายอดประมาณการไปดาเนินการจัดทาแผนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลโนนธาตุประจาปีงบประมาณ 2561 ตามที่เสนอ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
4.2 การรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการของคณะอนุกรรมการต่อที่ประชุม
- นางลาไย ประดิษฐ์ กรรมการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า ในปีงบประมาณ 2560 นี้ คณะอนุกรรมการได้ติดตามประเมินโครงการที่ได้ดาเนินงานที่ผ่านมามีผลดังนี้
หมวดที่ 1 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
1. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์อาหารและยาแก่
ผู้ประกอบการร้านค้าร้านขายของชาและแกนนาในชุมชนปี 2560 (โนนธาตุ) ได้ดาเนินงานในวันที่ 8 สิงหาคม
2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95
หมวดที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
1. โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองค้นหาสารพิษตกค้างในกระแสเลือดในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง (โนนธาตุ) ได้ดาเนินงานในวันที่ 27 กรกฎาคม. 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 96.67
2. โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ (โนนธาตุ)
ได้
ดาเนินงานในครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 86.67
3. โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย ปี 2560 (โนนธาตุ) ได้ดาเนินงานในครั้งที่ 2 วันที่ 16
สิงหาคม 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90
4. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ได้ดาเนินงานมาแล้ว
จานวน 4 ครั้ง ในวันที่ 8,22 มิย.,6,20 กค. 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 92.50
5. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก บ้านกอก หมู่ที่ 1
ได้ดาเนินงานมาแล้ว
จานวน 4 ครั้ง ในวันที่ 9,21,23 มิย.,7 กค. 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 92.50
6. โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายทุกกลุ่มวัย บ้านสว่างหมู่ที่ 3 ได้ดาเนินงานมาแล้ว 2 เดือน
จานวน 8 ครั้ง ในวันที่ 9,16,23,30 มิย.,7,14,21,,28 กค. 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 92.50
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7. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ได้ดาเนินงานมาแล้ว
จานวน 4 ครั้ง ในวันที่ 17,29 มิถุนายน 2560 ,5,19 กรกฎาคม 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 88.75
8. โครงการพัฒนาสุขศาลา บ้านชาด หมู่ที่ 10 ได้ดาเนินงานเสร็จสิ้นตามโครงการในวันที่ 29-30
มิย. 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 92
หมวดที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ประกอบด้วย
1. โครงการสานสัมพันธ์ สายใยรัก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ได้ดาเนินงานในวันที่ 1 สิงหาคม
2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95
- มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
4.3 การดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประก้นสุขภาพตาบล
โนนธาตุ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ อาเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ประจาปี 2560
หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้มีการดาเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 18(9) และ
มาตรา 47 โดยได้เริ่มดาเนินงานในปี 2553 และกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้จัดระเบียบการ
ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม 5 ประเภท ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนและ
แกนนาชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ สามารถนามาเสนอจัดทาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
และรู้บทบาทของคณะบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้สามารถศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและร่วมกัน
วางแผนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ รับผิดชอบดูแลสุขภาพของคนในตาบลโนนธาตุ จานวน 11
หมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 2 แห่ง โรงเรียน จานวน 6 โรงเรียน วัดจานวน 7 แห่ง เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลได้รับการดูแล มีสุขภาพกาย จิตใจที่ดีขึ้น และได้เข้าใจถึงการบริหารจัดการ การ
ดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นเพื่อการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตรงตามวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศและคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการและดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รวมทั้งเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคในชุมชน แก่คณะกรรมการกองทุน คณะทางานควบคุมกากับและติดตามประเมินผลกองทุน
หลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระดับอาเภอและระดับจังหวัด
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3. เพื่อพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ระดับอาเภอ
ให้สามารถเป็นกองทุนต้นแบบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนฯ ในระดับอาเภอและระดับจังหวัด
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน
กลวิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกองทุนหลักการประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. ประเมินผลกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
เป้าหมาย
1. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ จานวน 24
คน
2. ผู้นา อสม. ประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านละ 1 คน เป็นจานวน 11 คน
รวมเป้าหมายในการอบรม 35 คน
ระยะเวลาดาเนินการ
14 กันยายน 2560
งบประมาณ
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ปี 2560 (หมวด 2 สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นในพื้นที่) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 8 กันยายน 2560 ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม จานวน 35 คน x 50 บาท =1,750.00 บาท
2. ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 คน x 25 x 2 คาบ
=1,750.00 บาท
3. วัสดุในการฝึกอบรม จานวน 4 รายการ =1,750.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,250.00 บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(หมายเหตุ:รายการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การ
ดาเนินงานกองทุนฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ การ
ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชน
2. คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ มีระบบการบริหารจัดการ การติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผล ผ่านระบบออนไลน์
สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ของคณะกรรมการบริหารฯ
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3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดาเนินงานของกองทุนฯแก่
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เกิดนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคในชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้นา อสม.คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตาบลโนนธาตุ
โดยใช้งบประมาณจากแผนงาน/โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงานด้านสุขภาพดีวิถีไทย
ตาบลโนนธาตุ อยู่ในลาดับที่ 15 โดยงบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท ใช้จ่ายในครั้งนี้จานวน 5,250.00 บาท
- มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เสนอจานวน 5,250.00 บาท โดยมี
มติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5 รายงานสถานการณ์การเงิน
5.1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน
-ประธานฯ ได้เชิญ นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
โนนธาตุ รายงานงบการเงิน การรับ-จ่ายเงินในรอบที่ผ่านมา
-นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้รายงาน
การรับ-จ่ายเงิน ต่อที่ประชุมประจาวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 ดังนี้
ยอดยกมา
224,362.02
รายรับ
รับเงินสมทบกองทุนจาก นางทองคา พวงจันทร์
(งานฌาปณกิจคุณพ่อโม้ง ผิวสา)
รับเงินสมทบกองทุนจาก นางดารุณี อุทัยประดิษฐ์
(งานฌาปณกิจคุณพ่อสมาน ประทุมวิง ) 2,000.00
รับเงินสมทบกองทุนจาก นางวิลัย พลีดี
(งานฌาปณกิจคุณพ่อบุญถิ่น พลีดี ) 1,000.00
รวมรับ
227,862.02
รายจ่าย
-การบริหารจัดการ
-โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย(โนนธาตุ)
-โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (โนนธาตุ)
-สานสัมพันธ์ สายใยรัก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์
-โครงการพัฒนาสุขศาลา บ้านชาด หมู่ที่ 10
-อบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจาก
ผลิตภัณฑ์อาหารและยาแก่ผู้ประกอบการ (โนนธาตุ)
-หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 6
-ส่งเสริมการออกกาลังกายทุกกลุ่มวัย บ้านสว่างหมู่ที่ 3
-หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1

บาท
500.00 บาท
บาท
บาท
บาท
10,000.00 บาท
10,800.00 บาท
6,000.00 บาท
24,900.00 บาท
11,000.00 บาท
9,400.00 บาท
4,000.00 บาท
1,600.00 บาท
4,000.00 บาท

7
-หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5
-อบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองค้นหาสารพิษตกค้าง
-ในกระแสเลือดในประชาชนกลุ่มเสี่ยง (โนนธาตุ)
ยอดยกไป

4,000.00 บาท
15,130.00 บาท
100,830.00 บาท
127,032.02 บาท

-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการดาเนินงานตามโครงการ
การดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2560
6.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนธาตุ
-นายทวีศักดิ์ ชากรม กรรมการ /ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้
รายงานต่อที่ประชุมว่าได้จัดทาโครงการดังนี้
หมวดที่ 1 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
1. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์อาหารและยาแก่
ผู้ประกอบการร้านค้าร้านขายของชาและแกนนาในชุมชนปี 2560 (โนนธาตุ) ได้ดาเนินงานในวันที่ 8 สิงหาคม
2560 งบประมาณที่ได้รับ 9,400.00 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 9,400.00 คิดเป็นร้อยละ 100
หมวดที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
1. โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองค้นหาสารพิษตกค้างในกระแสเลือดในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง (โนนธาตุ) ได้ดาเนินงานในวันที่ 27 กรกฎาคม. 2560 งบประมาณที่ได้รับ 15,130.00 ใช้ไป 15,130.00 คิด
เป็นร้อยละ 100
2. โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ (โนนธาตุ)
ได้
ดาเนินงานในครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 งบประมาณที่ได้รับ 18,000.00 บาท ใช้ไปครั้งนี้ 12,000.00 บาท
คงเหลืองบประมาณ 6,000.00 จะดาเนินงานในเดือน กันยายน นี้ คิดเป็นร้อยละ 66.67
3. โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย ปี 2560 (โนนธาตุ) ได้ดาเนินงานในครั้งที่ 2 วันที่ 16
สิงหาคม 2560 งบประมาณที่ได้รับ 32,900.00 บาท ใช้ไป 22,100.00 บาท คงเหลือ 18,000.00 บาท ผลการ
ดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 67.17
6.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้
นางระพี อุดม ผู้แทนนางวนิดา นาเจริญ กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านโนนแต้ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าได้จัดทาโครงการดังนี้
หมวดที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
1. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ได้ดาเนินงานมาแล้ว
จานวน 4 ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ 11,000.00 บาท ใช้ไป 4,000.00 บาท คงเหลือ 7,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
36.36 ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินงานซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน นี้
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2. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก บ้านกอก หมู่ที่ 1
ได้ดาเนินงานมาแล้ว
จานวน 4 ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ 8,500.00 บาท ใช้ไป 4 ,000.00 บาท คงเหลือ 4,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
47.06 ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินงานซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน นี้
3. โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายทุกกลุ่มวัย บ้านสว่างหมู่ที่ 3 ได้ดาเนินงานมาแล้ว 2 เดือน
จานวน 8 ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ 8,500.00 บาท ใช้ไป 1,600.00 บาท คงเหลือ 6,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
18.82 และจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน นี้
4. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ได้ดาเนินงานมาแล้ว
จานวน 4 ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ 11,000.00 บาท ใช้ไป 4,000.00 บาท คงเหลือ 7,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
36.36 ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินงานซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน นี้
5. โครงการพัฒนาสุขศาลา บ้านชาด หมู่ที่ 10 ได้ดาเนินงานเสร็จสิ้นตามโครงการในวันที่ 29-30
มิย. 2560 งบประมาณที่ได้รับ 11,000.00 บาท ใช้ไป 11,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
6.3 ชมรมผู้พิการองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
นางลาใย ประดิษฐ์ กรรมการ/หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ตัวแทนชมรม
ผู้พิการได้รายงานต่อที่ประชุมว่าได้จัดทาโครงการดังนี้
หมวดที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ประกอบด้วย
1. โครงการสานสัมพันธ์ สายใยรัก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์
ได้ดาเนินงานในวันที่ 1
สิงหาคม 2560 งบประมาณที่ได้รับจากกองทุนสุขภาพตาบลโนนธาตุ จานวน 24,900.- บาท ใช้ไปตามโครงการ
จานวน 24,900.-บาท คิดเป็นร้อยละ 100
กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการครั้งนี้ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ดูแล
คณะกรรมการกองทุนจานวน 126 ราย มีจานวนผู้เข้ารับการอบรม 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 นายบุญเลิศ นิลละออง ตัวแทนที่ปรึกษาสาธารณสุขอาเภอหนองสองห้อง ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ โดย
จะต้องให้ความสาคัญกับโครงการที่นาเสนอให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ซึ่ง
ในการจัดทาแผนดังกล่าวให้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก หากมีเวลา
พอจะเข้าร่วมในการประชุมจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2561 ครั้งนี้ด้วย
สาหรับการเตรียมการเพื่อต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชร
อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ควรนาเสนอเกี่ยวกับการวางแผน การทางาน การจัดสรรงบประมาณ และ
นาเสนองานอื่นๆ นอกเหนือจากงานกองทุนฯ ด้วย เช่น งานเกี่ยวกับหน่วยกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตาบลโนน
ธาตุ หรือการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ซึ่งมีผลงานที่เด่น และได้รับ
รางวัลด้วย
7.2 นางนริศรา นิลละออง ตัวแทนที่ปรึกษาโรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้นาเสนอต่อที่ประชุม
ว่า ในการประเมินผลโครงการ ควรทาเป็นรูปเล่มและมีภาพถ่ายของโครงการด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบของ
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หน่วยตรวจสอบหรือผู้ทีมาศึกษาดูงาน สาหรับการตรวจประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนฯ จะดาเนินการ
ในช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นี้
7.3 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของกองทุนฯ ผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพของกองทุนฯ ดังนี้
(1) ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) การจัดทาแผน/การมีส่วนร่วมของประชาชน
(3) ระเบียบของกองทุนฯ จะต้องเป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงควรมีการแก้ไขระเบียบใหม่
(4) โครงการที่จัดทา/การดาเนินงานตามโครงการต้องเป็นไปตามระเบียบ
(5) การประเมินผลโครงการ
(6) การบันทึกข้อมูลในระบบ
(7) การรายงานผลการดาเนินงาน/การรายงานงบประจาปีต่อหน่วยตรวจสอบหรือสานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน
(8) การประกาศให้ประชาชนทราบ
หลังจากนั้น ไม่มีคณะกรรมการในที่ประชุมเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้า
ประชุมและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.35 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สันต์ กัมปนาวราวรรณ
(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ

