(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
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นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ
นายเชาว์ ภิรมกิจ
นายบุญชู อะโน
นางวิลัย พลีดี
นางกนกอร สุวรรณโสภา
นายทวีศักดิ์ ชากรม
นางวนิดา นาเจริญ
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
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

สันต์ กัมปนาวราวรรณ
เชาว์ ภิรมกิจ
บุญชู อะโน
วิลัย พลีดี
กนกอร สุวรรณโสภา
ทวีศักดิ์ ชากรม
วนิดา นาเจริญ
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. นางนริศรา นิลละออง ตาแหน่ง ตัวแทนที่ปรึกษาโรงพยาบาลหนองสองห้อง

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 ประธานได้กล่าวถึงการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 กองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชร อาเภอ
บาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประธานได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ในวันดังกล่าว
1.2 การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทาแผน ประธานฯ ได้กล่าวว่าทุกฝ่ายคงจะจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
นาเสนอแผนงาน/โครงการเรียบร้อยแล้ว และให้เสนอในระเบียบวาระต่อไป
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทาแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ประจาปีงบประมาณ
2561
- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวันนี้จะได้มีการนาเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจรรมของ
ปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ และจะได้นาบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์
ต่อไป
- นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ได้นาเรียนต่อที่ประชุมว่า ในการจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2561 จะต้องให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กาหนด และครอบคลุมในทุกหมวดรายจ่าย
ในการจัดทาแผนให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก
- นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ได้นาเรียนต่อที่ประชุมว่า ประมาณการงบประมาณที่จะต้องนามา
จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2561 ได้แยกแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้
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ประมาณการ
การจัดสรรงบประมาณ ในการดาเนินงานประจาปี 2561
รับเงินสนับสนุนจาก สปสช.
232,785.00 บาท
(จานวน 5,173.00 บาท ต่อหัวๆ ละ 45 บาท)
ดอกเบี้ย ( 312.98+454.77)
767.75 บาท
เงินสมทบ
6,000.00 บาท
รับเงินอุดหนุน จาก อบต. ปี 2560
100,000.00 บาท
งบประมาณที่ต้องจัดทาแผนปี 2560
339,552.75 บาท
รวมยอดเงินคงเหลือในปีงบประมาณ2560
ประมาณการยอดคงเหลือในบัญชี
ยอดประมาณการจัดทาแผน ปี 2561
หมวดที่ 1 (ประมาณการ 25%)
หมวดที่ 2 (ประมาณการ 40%)
หมวดที่ 3 (ประมาณการ 15%)
หมวดที่ 4 (ประมาณการ 15%)
หมวดที่ 5 (ประมาณการ 5%)

62,236.79 บาท
401,789.54 บาท
100,447.39 บาท
160,715.82 บาท
60,000.00 บาท
50,900.00 บาท
18,000.00 บาท
390,063.20 บาท

หมายเหตุ:ค่าใช้จ่ายตามแผนงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ประธานฯ ทุกท่านคงจะรับทราบเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณในแต่ละหมวดที่จะจัดทาแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2561 แล้ว ขอเชิญในแต่ละส่วนที่ได้จัดเตรียมแผนงาน นาเสนอต่อที่
ประชุมต่อไป
นายทวีศักดิ์ ชากรม ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้นาเสนอแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 เป็นจานวนเงินรวม 132,462.00 บาท ดังนี้
หมวดที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
จานวนเงิน
66,432.00 บาท ดังนี้
1. โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน ปี 2561
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส.
2.เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
เป้าหมาย กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานจานวน 73 คน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
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งบประมาณ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ปี 2561 (หมวด 1 สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ) ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม 73 คน 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,650.00 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 73 คน 100 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 7,300.00 บาท
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร ชม.ละ 300 บาท 4 ชม. 1คน เป็นเงิน 1,200.00 บาท
4. ค่าวัสดุสาธิตที่ใช้ในการอบรม (ชุดโมเดลอาหาร) 1 ชุด ๆละ 20,000 เป็นเงิน 20,000.00 บาท
5. ค่าป้ายโครงการ
เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,650.00 บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส.ร้อยละ 100
2.อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในประชาชนกลุ่มเสี่ยงเกินร้อยละ 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีศักดิ์ ชากรม ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ
2. โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ปี 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และเฝ้าระวังการเกิดโรค
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
3. สตรีอายุ 30 ปี ขึ้นไปที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อตามแนวทางที่กาหนด
เป้าหมาย สตรีอายุ 30 – 60 ปี ขึ้นไป จานวน 364 คน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
งบประมาณ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ปี 2561 (หมวด 1 สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ) ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม 60 คน 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000.00 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 60 คน 100 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 6,000.00 บาท
3. ค่าวัสดุในการอบรม
เป็นเงิน 2,000.00 บาท
4. ค่าป้ายโครงการ
เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ร้อยละ 80 ของสตรี อายุ 30 ปี ขึ้นไปได้รับการตรวจค้นหาเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
2.ร้อยละ 100 ของสตรีที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อตามแนวทางที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีศักดิ์ ชากรม ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ
3. โครงการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ปี
2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อค้นหาและประเมินภาวะเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพ
2. เพื่อตรวจประเมินคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
เป้าหมาย ประชากรกลุ่ม อายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 1,794 คน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
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งบประมาณ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ปี 2561 (หมวด 1 สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ) ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าตอบแทน อสม.ในการสารวจข้อมูล 3 บาท 1,794 ชุด เป็นเงิน 5,382.00 บาท
2. ค่าจ้างเหมาอาหารว่างอาหารกลางวัน 1,000 บาท 6 หมู่บ้าน เป็นเงิน 6,000.00 บาท
3. ค่าสตริป (วัสดุ) ตรวจ 16 กล่องๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 10,400.00 บาท
4. ค่าป้ายโครงการ
เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,282.00 บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ร้อยละ 80 ของประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีศักดิ์ ชากรม ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ
หมวดที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
จานวนเงิน
66,030.00 บาท ดังนี้
1. โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการปล่อยปลากินลูกน้าในภาชนะน้าใช้
3. เพื่อให้หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย หลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบ จานวน 526 หลังคาเรือน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
งบประมาณ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ปี 2561 (หมวด 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่) ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันและน้าดื่ม 6 หมู่บ้านๆ ละ 1,000 บาท 3 ครั้ง เป็นเงิน 18,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ร้อยละ 80 ของภาชนะน้าใช้มีการปล่อยปลากินลูกน้า
2.พบลูกน้าไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนภาชนะที่สารวจ
3.มีการรณรงค์ทาความสะอาดหมู่บ้านทุกๆ 3 เดือน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเชาว์ ภิรมกิจ กานันตาบลโนนธาตุ
2. โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองค้นหาสารพิษตกค้างในกระแสเลือดในประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพิษของยาปราบศัตรูพืช
2. เพื่อค้นหาปริมาณสารพิษตกค้างในกระแสเลือด
3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช
4. เพื่อเฝ้าระวังภาวะ การเจ็บป่วยจากสารพิษตกค้างในกระแสเลือด
เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป จานวน 90 คน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
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งบประมาณ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ปี 2561 (หมวด 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่) ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน 90 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
2. ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน 300 บาท 4 ชม. เป็นเงิน 1,200.00 บาท
3. ค่าชุดน้ายาตรวจ 2 ขวดๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000.00 บาท
4. ค่า Tube Heamatocrit จานวน 3 กล่องๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 900.00 บาท
5. ค่าสไลด์ จานวน 3 กล่องๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 900.00 บาท
6. ค่าสาลีแอลกอฮอล์ จานวน 3 ถุง ๆละ 150 บาท เป็นเงิน 450.00 บาท
7. ค่าแอลกอฮอล์ จานวน 2 ขวด ๆละ 90 บาท เป็นเงิน 180.00 บาท
8. ค่าป้ายโครงการ
เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,130.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ร้อยละ 10 ของประชากรในหมู่บ้านได้รับการตรวจหาสารพิษตกค้างในกระแสเลือด
2.ร้อยละ 60 ของประชาชนในพื้นที่ลดการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช
3.ภาวะเจ็บป่วยจากสารพิษตกค้างในกระแสเลือดลดลงร้อยละ 5 ต่อปี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเชาว์ ภิรมกิจ กานันตาบลโนนธาตุ
3. โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย
วัตถุประสงค์
1. ลดค่าความชุกของลูกน้า ไม่ให้เกินร้อยละ 10 ในหมู่บ้าน
2. ลดค่าความชุกของลูกน้า ให้เป็น 0 ในวัดโรงเรียนและส่วนราชการ
เป้าหมาย หลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบ จานวน 526 หลังคาเรือน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
งบประมาณ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ปี 2561 (หมวด 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่) ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ออกตรวจประเมิน 180บาท 10คน 6บ้าน 3 ครั้ง เป็นเงิน32,400.00 บาท
2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,900.00 บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.พบลูกน้าไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนภาชนะที่สารวจ
2.ดัชนีความชุกลูกน้าในวัด โรงเรียน และส่วนราชการ เท่ากับ 0
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเชาว์ ภิรมกิจ กานันตาบลโนนธาตุ
นางวนิดา นาเจริญ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้ ได้นาเรียนต่อที่
ประชุมว่า ในการจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในวันนี้ รพ.สต.บ้านโนนแต้ ยังดาเนินการไม่เรียบร้อย จะขอ
นาเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป
นายจุฬา มูลเทพ ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นาเรียนต่อที่ประชุมว่า
ในการจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในหมวดที่ 3 เป็นจานวนเงินรวม 20,000.00 บาท ดังนี้

7
หมวดที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จานวน
เงิน 20,000.00 บาท ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ปลอดโรค
วัตถุประสงค์
1.เพื่อครูผู้ดูแลเด็กผู้ปกครองเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน
โรคของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้นแก่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็ก
3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก ให้ปลอดภัยปลอดโรค
เป้าหมาย ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ จานวน 100 คน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
งบประมาณ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ปี 2561 (หมวด 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ) ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
2. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 100 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 600 บาท 3 ชม. 2 คน เป็นเงิน 3,600.00 บาท
4. ค่าวัสดุ
เป็นเงิน 3,400.00 บาท
5. ค่าจัดทาคู่มือ
เป็นเงิน 3,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ครูผู้ดูแลเด็กผู้ปกครองเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
2.เด็กมีทักษะการดูแลตนเองที่จาเป็นที่ถูกต้อง
3.ศูนย์เด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปลอดโรค
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจุฬา มูลเทพ ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางลาใย ประดิษฐ์ หัวหน้าสานักปลัด ได้นาเรียนต่อที่ประชุมว่า ในการจัดทาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมในหมวดที่ 3 เป็นจานวนเงินรวม 20,000.00 บาท ดังนี้
หมวดที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จานวน
เงิน 20,000.00 บาท ดังนี้
1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยกลางคนเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและมีความรู้ในการดูแลตนเอง
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตไจ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม
2. ประชาชนวัยกลางคนมีโอกาสทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชน
เป้าหมาย ประชาชนวัยกลางคนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 100 คน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
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งบประมาณ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ปี 2561 (หมวด 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ) ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
2. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 100 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 600 บาท 3 ชม. 2 คน เป็นเงิน 3,600.00 บาท
4. ค่าวัสดุ
เป็นเงิน 6,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ประชาชนผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีความรู้และตระหนักถึงความสาคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในวัย
ผู้สูงอายุ
2.มีทักษะในการดูแลตนเองที่จาเป็นและถูกต้อง
3.มีความรู้ความเข้าใจในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจ
4.มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในวัยผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลาใย ประดิษฐ์ หัวหน้านักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ / เลขานุการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้นาเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในหมวดที่ 4 และหมวดที่ 5 ต่อที่
ประชุม เป็นจานวนเงิน รวม 2 หมวด เป็นเงิน 68,900.00 บาท (หกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
หมวดที่ 4 การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. โครงการบริหารจัดการโครงกองทุน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนางานด้านต่างๆ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศและคาสั่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
3. เพื่อใช้เป็นค่ารับรองในการตรวจประเมินกองทุนในการพัฒนากองทุนและยกระดับศูนย์เรียนรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ระดับอาเภอ ให้สามารถเป็นกองทุนต้นแบบ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนฯ ในระดับอาเภอและระดับจังหวัด
4. เพื่อมีวัสดุสานักงานใช้อานวยความสะดวกในกิจการของกองทุน
เป้าหมาย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนน
ธาตุ จานวน 24 คน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560
– 30 กันยายน 2561
งบประมาณ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ปี 2561 (หมวด 4 การบริหารจัดการ
กองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ) ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา จานวน 24 คน
= 42,000.- บาท
2. ค่าวัสดุสานักงาน
= 4,900.- บาท
3. ค่าเลี้ยงรับรอง
= 4,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,900.00 บาท (ห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
(หมายเหตุ:รายการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)

9
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ การป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชน
2. คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ มีระบบการบริหารจัดการ การติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผล สามารถนามาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ของคณะกรรมการบริหารฯ
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตาบลโนนธาตุ
หมวดที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
1. โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกตาบลโนนธาตุ ปี 2561
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเฝ้าระวังควบคุมการระบาดของโรค
2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคโดยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ
3.เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคระบาดและโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย พื้นที่เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
งบประมาณ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ปี 2561 (หมวด 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน
พื้นที)่ ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการควบคุม
= 7,000.- บาท
2. ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมี = 11,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
(หมายเหตุ:รายการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชน เกิดการป้องกันควบคุมโรคในชุมชนของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตาบลโนนธาตุ
- มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว ในแต่ละโครงการที่นาเสนอ ยังมีความไม่เรียบร้อย บางโครงการ
ยังไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงให้ในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องนาไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาใน
การประชุมครั้งต่อไป
4.2 การรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการของคณะอนุกรรมการต่อที่ประชุม
- นางลาไย ประดิษฐ์ กรรมการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า ในปีงบประมาณ 2560 นี้ คณะอนุกรรมการได้ติดตามประเมินโครงการฯ จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีผล
ดังนี้
หมวดที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
1. โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ (โนนธาตุ) ได้
ดาเนินงานในครั้งที่ 3 วันที่ 22-23 กันยายน 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 93.33
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2. โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย ปี 2560 (โนนธาตุ) ได้ดาเนินงานในครั้งที่ 3 วันที่ 24
กันยายน 2560 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95.00
3. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ได้ดาเนินงานเสร็จสิ้น
แล้ว ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 92.50
4. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก บ้านกอก หมู่ที่ 1 ได้ดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90.00
5. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ได้ดาเนินงานเสร็จสิ้น
แล้ว ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 92.50
6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงานกองทุน ได้ดาเนินงานในวันที่ 14 กันยายน 2560
ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95
- 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 26 กันยายน พ.ศ.2560 ดังนี้
ยอดยกมา
127,032.02
รายรับ
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
454.77 บาท
รวมรับ
127,486.79
รายจ่าย
-การบริหารจัดการ
9,100.00 บาท
-โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย(โนนธาตุ)
10,800.00 บาท
-โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (โนนธาตุ)
6,000.00 บาท
-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงานกองทุน
5,250.00 บาท
หลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
-หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 6
7,000.00 บาท
-หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1
4,500.00 บาท
-หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5
7,000.00 บาท
ยอดยกไป
77,836.79
-ที่ประชุม รับทราบ

บาท
บาท

บาท
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ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการดาเนินงานตามโครงการ
การดาเนินการตามแผนงานของกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2560
6.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนธาตุ
-นายทวีศักดิ์ ชากรม กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้
รายงานต่อที่ประชุมว่าได้จัดทาโครงการดังนี้
หมวดที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
1. โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ (โนนธาตุ) ได้
ดาเนินงานในครั้งที่ 3 วันที่ 22 กันยายน 2560 งบประมาณที่ได้รับ 18,000.00 บาท ดาเนินการครบทั้ง 3 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 100
2. โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย ปี 2560 (โนนธาตุ) ได้ดาเนินงานในครั้งที่ 3 วันที่ 25
กันยายน 2560 งบประมาณที่ได้รับ 32,900.00 บาท ดาเนินการครบทั้ง 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
6.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้
นางวนิดา นาเจริญ ผู้แทนนางวนิดา นาเจริญ กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านโนนแต้ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าได้จัดทาโครงการดังนี้
หมวดที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
1. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ได้ดาเนินงานมาครบ
แล้ว งบประมาณที่ได้รับ 11,000.00 บาท การดาเนินการคิดเป็นร้อยละ 100
2. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก บ้านกอก หมู่ที่ 1 ได้ดาเนินงานมาครบแล้ว
งบประมาณที่ได้รับ 8,500.00 บาท การดาเนินการคิดเป็นร้อยละ 100
3. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ได้ดาเนินงานมาครบแล้ว
งบประมาณที่ได้รับ 11,000.00 บาท การดาเนินการคิดเป็นร้อยละ 100
สาหรับโครงการส่งเสริมการออกกาลังกายทุกกลุ่มวัย บ้านสว่างหมู่ที่ 3 ได้ดาเนินการแล้วและจะ
จัดส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินตามโครงการฯต่อไป
นางลาใย ประดิษฐ์ กรรมการ/หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ตัวแทน
อาสาสมัครหมู่บ้านได้รายงานต่อที่ประชุมว่าได้จัดทาโครงการดังนี้
หมวดที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ประกอบด้วย
1. โครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนน
ธาตุ ได้ดาเนินงานในวันที่ 14 กันยายน 2560 งบประมาณที่ได้รับจากกองทุนสุขภาพตาบลโนนธาตุ จานวน
20,000.- บาท ใช้ไปตามโครงการ จานวน 5,250.-บาท คิดเป็นร้อยละ 26.25
-ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ได้แจ้งผลการประเมินตนเอง ในแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1/2560 ดังนี้
ก. การบริหารจัดการกองทุน (30 คะแนน)
1. ศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุน
คะแนนเต็ม 12 คะแนน ได้ 12 คะแนน
1.1 กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแลอานาจหน้าที่และการใช้จ่าย
งบประมาณ
ได้ 3 คะแนน
1.2 กรรมการผ่านการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการกองทุน
ได้ 2 คะแนน
1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 80% ทุกครั้ง ได้ 3 คะแนน
1.4 มีการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนอย่างน้อยตามแบบประเมินที่กาหนดเพื่อการพัฒนากองทุน ได้ 4
คะแนน
2
กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ คะแนนเต็ม 9 ได้ 9 คะแนน
2.1 มีการจัดทาระเบียบข้อบังคับของกองทุน
ได้ 2 คะแนน
2.2 แผนงานโครงการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ได้ 2 คะแนน
2.3 โครงการที่สนับสนุนงบประมาณไม่ขัดต่อระเบียบการใช้เงินกองทุน
ได้ 3 คะแนน
2.4 กิจกรรม ที่นอกเหนือจากกิจกรรมหมวดที่ 4 มีเอกสารโครงการและทุกโครงการมีการทาข้อตกลงและมี
หลักฐานการรับ – จ่ายเงิน
ได้ 1 คะแนน
2.5 กิจกรรมหมวดที่ 4 (การบริหารจัดการกองทุน) มีบันทึกมติกรรมการหรือมีการใช้จ่ายตามระเบียบข้อบังคับ
กองทุนและมีหลักฐานการรับ – จ่ายเงิน ได้ 1 คะแนน
3
ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล คะแนนเต็ม 6 ได้ 6 คะแนน
3.1 มีรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการกองทุน ได้ 1 คะแนน
3.2 มีการ รายงานการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรม/โครงการครบถ้วนและถูกต้องทุกไตรมาสในเว็บไซน์ โปรแกรม
กองทุน ได้ 2 คะแนน
3.3 มีการส่งรายงานสรุปผลการดาเนินงานรายงานการรับจ่ายเงินคงเหลือประจาเดือน รายงานการรับจ่ายและเงิน
คงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพประจาไตรมาส ได้ 3 คะแนน
4
ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล คะแนนเต็ม 3 ได้ 3 คะแนน
4.1 มีการติดตามประเมินการดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ได้ 3 คะแนน
5
การคัดเลือกกรรมการกองทุนและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุน คะแนนเต็ม 13 ได้ 11
คะแนน
5.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ให้คณะกรรมการหรือมีการแต่งตั้งอนุกรรมการ/คณะทางาน ได้ 2 คะแนน
5.2 คณะกรรมการกองทุนมีการประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ได้ 1 คะแนน
5.3 มีบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนทุกครั้ง ได้ 2 คะแนน
5.4 ที่ปรึกษากองทุนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี ได้ 1 คะแนน
5.5 คณะกรรมการอนุกรรมการมีการประชุมปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้ 5 คะแนน
6 การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความสนใจของชุมชนต่อบทบาท คะแนนเต็ม 11 ได้ 9 คะแนน
6.1 มีการประกาศทางหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย หรือติดประกาศหรือป้ายประชาสัมพันธ์ ได้ 2 คะแนน
6.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุนทางหนังสือพิมพ์ ทางเว็บไซน์ของท้องถิ่น ได้ 3 คะแนน
6.3 มีการสารวจความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดาเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ ได้ 4
คะแนน
7 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน คะแนนเต็ม 2 ได้ 1 คะแนน
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7.1 มีการสมทบเงินกองทุนจากประชาชนหรือจากกองทุนอื่นๆ ได้ 1 คะแนน
8 การนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
(SRM) หรือแผนสุขภาพชุมชนมาใช้ในการบริหาร คะแนนเต็ม 4 ได้ 3
คะแนน
8.1 มีกระบวนการจัดทาแผนแบบมีส่วนร่วม ได้ 3 คะแนน
9 มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ
คะแนนเต็ม 15 ได้ 14 คะแนน
9.1 มีกิจกรรมคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง ดูแลผู้พิการดูแลผู้สูงอายุ ได้ 5 คะแนน
9.2 มีกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมเชิงรุก
ของศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ได้ 5 คะแนน
9.3 มีการใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและ
การรักษาพยาบาลระดับปฐมเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเป็น
เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับประจาปีงบประมาณ
10 การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ คะแนนเต็ม 8 คะแนน ได้ 4 คะแนน
10.1 กองทุนมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อย 80% ของเงินในบัญชีทั้งหมดในงบนั้นๆ
11 การให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนเป็นผู้ดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ คะแนนเต็ม 3 คะแนนได้ 3
คะแนน
11.1 กองทุนมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อย 40 % ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนเป็นผู้ดาเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค ได้ 3 คะแนน
12 ความสอดคล้องของแผนงานประจาปีกับโครงการในปีงบประมาณ คะแนนเต็ม 4 คะแนน
12.1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสอดคล้องกับแผนงานประจาปีงบประมาณ ได้ 4 คะแนน
13 การนาเสนอผลของโครงการต่อคณะกรรมการและองค์กรอื่นๆ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 4 คะแนน
13.1 มีการรายงานผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนและบันทึกผลแต่ละ
โครงการในเว็บไซน์กองทุน ได้ 4 คะแนน
14 การสร้างนวตกรรมสุขภาพชุมชน คะแนนเต็ม 5 ได้ 4 คะแนน
14.1 มีนวตกรรมสุขภาพชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพหรือสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ได้ 4 คะแนน
แผนงาน/โครงการ และรายงานผลการดาเนินงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ
รวมคะแนน 100 คะแนน ได้ 87 คะแนน อยู่ในระดับ Grade A
-ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12.20 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สันต์ กัมปนาวราวรรณ
(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ

