(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ

ชื้อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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15
16

นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ
นายเชาว์ ภิรมกิจ
นางวิลัย พลีดี
นางกนกอร สุวรรณโสภา
นายทวีศักดิ์ ชากรม
นางวนิดา นาเจริญ
นางจิราพัชร แก้วนอก
นางมะลิ พรมประเสริฐ
นายสมชาย เรียงแก้ว
นายประเสริฐ เกียรตินอก
นายสมจิตร เพ็ชรวิเศษ
นายบุญเพ็ง ประทุมมาตย์
นางกฤษณา คาเสมอ
นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์
นางลาใย ประดิษฐ์
นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สันต์ กัมปนาวราวรรณ
เชาว์ ภิรมกิจ
วิลัย พลีดี
กนกอร สุวรรณโสภา
ทวีศักดิ์ ชากรม
วนิดา นาเจริญ
จิราพัชร แก้วนอก
มะลิ พรมประเสริฐ
สมชาย เรียงแก้ว
ประเสริฐ เกียรตินอก
สมจิตร เพ็ชรวิเศษ
บุญเพ็ง ประทุมมาตย์
กฤษณา คาเสมอ
สมชาย อุทัยประดิษฐ์
ลาใย ประดิษฐ์
สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู
2
นายจุฬา มูลเทพ
3
นางพัตราวดี ศรีสวัสดิ์
4
นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
5
นายอนุชา บุญเหลือ
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นายบุญชู อะโน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
กรรมการ

หมาย
เหตุ

เพ็ญนภา ยันต์ชมภู
จุฬา มูลเทพ
พัตราวดี ศรีสวัสดิ์
พรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
อนุชา บุญเหลือ

ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
ได้เชิญ นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานฯ ได้ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ชุดใหม่ ที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ที่ 547/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และคาสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
ที่ 15/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ลงวันที่ 28 ธันวาคม
2561 รายละเอียดจะให้เลขานุการกองทุนแจ้งให้ทราบในระเบียบวาระต่อไป
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แจ้งคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลโนนธาตุ
- นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ได้นาเรียนต่อที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพชุดใหม่ จะดารงตาแหน่งต่อไปเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งจะเป็นคาสั่งที่ออกโดย นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนธาตุ และประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ดังนี้
คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
ที่ 547/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
ด้วยคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ได้ครบวาระการ
ดารงตาแหน่ง ประกอบกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศ คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ซึ่งกาหนดให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนธาตุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2554 จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ประกอบกับข้อ 6 และข้อ 12 วรรคห้า แห่งประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วน
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ตาบลโนนธาตุ จึงออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง ไว้ดังต่อไปนี้
1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
1.1 ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง
1.2 สาธารณสุขอาเภอหนองสองห้อง
1.3 ท้องถิ่นอาเภอหนองสองห้อง
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา เสนอแนะ เพื่อให้การดาเนินงานและบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกองทุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยประกาศ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
1).นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ เป็น
ประธานกรรมการ
2).นายเชาว์ ภิรมกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ
3).นายบุญชู อะโน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ
4).นางกนกอร สุวรรณโสภา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 เป็น
กรรมการ
5).นางวิลัย พลีดี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 เป็น
กรรมการ
6).ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ เป็น
กรรมการ
7).ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้ เป็น
กรรมการ
8).นางจิรพัชร แก้วนอก
อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 3 เป็น กรรมการ
9).นางมะลิ พรมประเสริฐ
อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 11 เป็น กรรมการ
10).นายบุญเพ็ง ประทุมมาตย์
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน หมู่ที่ 5 เป็น กรรมการ
11).นางกฤษณา คาเสมอ
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน หมู่ที่ 5 เป็น กรรมการ
12).นายสมชาย เรียงแก้ว
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน หมู่ที่ 8 เป็น กรรมการ
13).นายสมจิตร เพ็ชรวิเศษ
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน หมู่ที่ 9 เป็น กรรมการ
14).นายประเสริฐ เกียรตินอก
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน หมู่ที่ 10 เป็น กรรมการ
15) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
16) นางลาใย ประดิษฐ์
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้ช่วยเลขานุการ
17) นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ จพง.จัดเก็บรายได้ฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เป็น

กรรมการและ

เป็น

กรรมการและ

มีหน้าที่ ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การปฏิบัติใน
เรื่องอื่นใดให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. 2561 และตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
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คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
ที่ 546/2561
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
โดยให้การดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลโนน
ธาตุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ซึ่งกาหนดให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนธาตุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2554 จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ประกอบกับข้อ 6 และข้อ 12 วรรคห้า แห่งประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนธาตุ จึงออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง ดังนี้
1. การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการกองทุน
1.1 สานักงานปลัด เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปของกองทุน
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานแผนและงบประมาณกองทุน
1.2 กองคลัง
เป็นหน่วยงานคลัง กองทุน
มีหน้าที่
(1) ให้สานักงานปลัด อบต. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปกองทุน ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน การติดต่อประสานงานกับกลุ่มองค์กร และหน่วยงานต่างๆ การายงานผลการ
ดาเนินงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่รับมอบหมาย
(2) ให้สานักงานปลัด อบต. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานแผนและงบประมาณกองทุน มีหน้าที่ใน
งานจัดทาแผนสุขภาพ การจัดทางบประมาณ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
(3) ให้สานักงานปลัด อบต. และกองคลัง ประสานการดาเนินงานร่วมกัน ในกรณีที่ขอบเขตการ
ดาเนินงานมีความเชื่อมโยง และเกี่ยวข้องกัน
(4) ให้กองคลัง เป็นหน่วยงานคลังของกองทุน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
(5) ในการดาเนินงานให้อยู่ในการควบคุมกากับดูแลจากหัวหน้าส่วนราชการ ในแต่ละส่วนราชการ
และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุน
2.1 งานบริหารทั่วไปกองทุน
1).นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต. เป็นหัวหน้าหน่วยงาน

กองทุน
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2) นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู. รองปลัด อบต.
เป็นเจ้าหน้าที่กองทุน
3) นางลาใย ประดิษฐ์
หัวหน้าสานักปลัด
เป็นเจ้าหน้าที่กองทุน
4) นายจุฬา มูลเทพ
ผอ.กองการศึกษา
เป็นเจ้าหน้าที่กองทุน
5) นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ จพง.จัดเก็บรายได้ฯ
เป็นเจ้าหน้าที่กองทุน
6) นางพัตราวดี ศรีสวัสดิ์ จพง.การเงินและบัญชีฯ
เป็นเจ้าหน้าที่กองทุน
7) นายอนุชา บุญเหลือ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นเจ้าหน้าที่กองทุน
ในกรณีผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการ
แทน ปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาการในตาแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้
มีหน้าที่
(1) รับผิดชอบการดาเนินงานกองทุน งานธุรการ งานเบิกเงินให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุน และประสานการดาเนินงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ และคณะกรรมการ
กองทุน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานการเงินบัญชี และพัสดุ
1) นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู ผู้อานวยการกองคลัง
2) นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ จพง. จัดเก็บรายได้ฯ

เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลังกองทุน
เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกองทุน
เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุกองทุน
3) นางพัตราวดี ศรีสวัสดิ์
จพง.การเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกองทุน
ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน
ปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาราชการในตาแหน่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้
มีหน้าที่
(1) รับผิดชอบการตรวจฎีกา ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณ ของกองทุน
(2) รับผิดชอบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทาบัญชีเงิน และการพัสดุ และ
ทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล โนนธาตุ และรับผิดชอบจัดทาสรุปผลรายงาน
การรับจ่าย และเงินคงเหลือประจาเดือน ด้วยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ หรือระบบอื่น รายงานการรับจ่ายและ
เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2.3 งานแผนและงบประมาณกองทุน
1) นางลาใย ประดิษฐ์
หัวหน้าสานักปลัด เป็นหัวหน้า
2) นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์ . นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
3) นายอนุชา บุญเหลือ . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
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ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน
ปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาการในตาแหน่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ทั้งนี้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป
มีหน้าที่
(1) รับผิดชอบการติดต่อประสานงานการจัดทาแผนสุขภาพ และการจัดทางบประมาณของกองทุน
การติดตามผลการดาเนินโครงการ
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
4.2 แจ้งคาสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
คาสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
ที่ 15/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
ด้วยคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ได้ครบวาระการ
ดารงตาแหน่ง ประกอบกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศ คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ซึ่งกาหนดให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนธาตุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2554 จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ประกอบกับข้อ 6 และข้อ 12 วรรคห้า แห่งประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนธาตุ จึงออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง ไว้ดังต่อไปนี้
1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
1.1 ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง
1.2 สาธารณสุขอาเภอหนองสองห้อง
1.3 ท้องถิ่นอาเภอหนองสองห้อง
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา เสนอแนะ เพื่อให้การดาเนินงานและบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกองทุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยประกาศ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
1).นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ เป็น

ประธานกรรมการ
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2).นายเชาว์ ภิรมกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ
3).นายบุญชู อะโน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ
4).นางกนกอร สุวรรณโสภา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 เป็น
กรรมการ
5).นางวิลัย พลีดี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 เป็น
กรรมการ
6).ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ เป็น
กรรมการ
7).ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแต้ เป็น
กรรมการ
8).นางจิรพัชร แก้วนอก
อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 3 เป็น กรรมการ
9).นางมะลิ พรมประเสริฐ
อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 11 เป็น กรรมการ
10).นายบุญเพ็ง ประทุมมาตย์
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน หมู่ที่ 5 เป็น กรรมการ
11).นางกฤษณา คาเสมอ
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน หมู่ที่ 5 เป็น กรรมการ
12).นายสมชาย เรียงแก้ว
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน หมู่ที่ 8 เป็น กรรมการ
13).นายสมจิตร เพ็ชรวิเศษ
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน หมู่ที่ 9 เป็น กรรมการ
14).นายประเสริฐ เกียรตินอก
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน หมู่ที่ 10 เป็น กรรมการ
15) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
16) นางลาใย ประดิษฐ์
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้ช่วยเลขานุการ
17) นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ จพง.จัดเก็บรายได้ชานาญงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ

เป็น
เป็น

กรรมการและ
กรรมการและ

มีหน้าที่ ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การปฏิบัติใน
เรื่องอื่นใดให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. 2561 และตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
คาสั่ง กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
ที่ 16/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ประจาปี 2562
ตามที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้
ดาเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตาบล) เพื่อให้การบริหารจัดการดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว และมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ มีการพิจารณา
สนับสนุนแก่หน่วยบริการ กลุ่มประชาชนและองค์กรประชาชนในเขตพื้นที่ ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขใน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 (8) ว่าด้วยระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น)
ตาบลโนนธาตุ พ.ศ. 2557 จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องคาการบริหารส่วนตาบลโนนธาตุปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ดังนี้
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1.คณะอนุกรรมการจัดทาแผนงานโครงการ ประกอบด้วย
(1) นายเชาว์ ภิรมกิจ
เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) นางกนกอร สุวรรณโสภา
เป็นอนุกรรมการ
(3) นางลาใย ประดิษฐ์ เป็นอนุกรรมการ
(4) นายทวีศักดิ์ ชากรม เป็นอนุกรรมการ
(5) นายจุฬา มูลเทพ เป็นอนุกรรมการ
(6) นายบุญเพ็ง ประทุมมาตย์ เป็นอนุกรรมการ
(7) นายสมชาย เรียงแก้ว เป็นอนุกรรมการ
(8) นายประเสริฐ เกียรตินอก เป็นอนุกรรมการ
(9) นางกฤษณา คาเสมอ เป็นอนุกรรมการ
(10) นางวนิดา นาเจริญ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
(11) นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้มีหน้าที่
(1) สนับสนุนและจัดทาแผนงานโครงการภายใต้กิจกรรม 5 ลักษณะ
(2) เสนอแผนงานโครงการต่างๆ ให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุได้ทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ
(3) ดาเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
(5) อานาจหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุมอบหมาย
ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามข้อ 19 แห่งระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) พ.ศ. 2557
2. คณะอนุกรรมการการเงิน การคลัง ประกอบด้วย
(1) นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู เป็นอนุกรรมการ
(3) นายทวีศักดิ์ ชากรม เป็นอนุกรรมการ
(4) นางวนิดา นาเจริญ เป็นอนุกรรมการ
(5) นางพัตราวดี ศรีสวัสดิ์ เป็นอนุกรรมการ
(6) นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ให้มีหน้าที่
(1) จัดทาบันทึกระบบการเงินและบัญชีของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
(2) การจัดทารายงานการรับเงิน-จ่ายเงินและเงินคงเหลือประจาเดือน ประจาไตรมาส และประจาปี
งบประมาณ
(3) นาเสนอรายงานการเงิน การคลังให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนน
ธาตุ ภายใน 20 วันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายในวันที่ 20 เดือน ธันวาคม ของ
ทุกปี เพื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะได้ดาเนินการนาเสนอรายงานการเงิน การคลังให้สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทราบต่อไป
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
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(5) อานาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการกบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหมวดที่ 4 การบริหารงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ (ระดับท้องถิ่น) พ.ศ. 2557 และแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3. คณะอนุกรรมการประเมินผล ติดตาม การดาเนินงานโครงการที่อนุมัติ ประกอบด้วย
(1) นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู เป็นอนุกรรมการ
(3) นางลาใย ประดิษฐ์ เป็นอนุกรรมการ
(4) นายจุฬา มูลเทพ เป็นอนุกรรมการ
(5) นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์ เป็นอนุกรรมการ
(6) นางพัตราวดี ศรีสวัสดิ์ เป็นอนุกรรมการ
(7) นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
(8) นายอนุชา บุญเหลือ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้มีหน้าที่
(1) ดาเนินการประเมินผล ติดตาม การดาเนินงานโครงการที่อนุมัติ
(2) เสนอรายงานการประเมินผล ติดตาม การดาเนินโครงการที่อนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ภายใน 20 วันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส และรายงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณภายในวันที่ 20 เดือน ธันวาคม ของทุกปี เพื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะได้ดาเนินการ
นาเสนอรายงานให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทราบต่อไป
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
(4) อานาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการกบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุมอบหมาย
4. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
(1) นายทวีศักดิ์ ชากรม
เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) นางวนิดา นาเจริญ
เป็นประธานอนุกรรมการ
(3) นายบุญชู อะโน
เป็นอนุกรรมการ
(4) นางกนกอร สุวรรณโสภา เป็นอนุกรรมการ
(5) นางวิลัย พลีดี
เป็นอนุกรรมการ
(6) นางจิรพัชร แก้วนอก เป็นอนุกรรมการ
(7) นางมะลิ พรมประเสริฐ
เป็นอนุกรรมการ
(8) นายสมจิตร เพ็ชรวิเศษ
เป็นอนุกรรมการ
(9) นางลาใย ประดิษฐ์ เป็นอนุกรรมการ
(10) นางพัตราวดี ศรีสวัสดิ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ให้มีหน้าที่
(1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ การดาเนินงานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
(2) เสนอรายงานการดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลโนนธาตุ ภายใน 20 วันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายในวันที่ 20
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เดือน ธันวาคม ของทุกปีเพื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะได้ดาเนินการนาเสนอรายงานให้สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบต่อไป
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
(4) อานาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการกบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
-ที่ประชุม รับทราบ
4.3 การรายงานผลการประเมินโครงการโดยคณะอนุกรรมการในการดาเนินงานที่ผ่านมา
- นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ได้เชิญ นางลาใย ประดิษฐ์ ให้ นาเรียนต่อที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ผล
การดาเนินงานตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ที่ผ่านมา
- นางลาไย ประดิษฐ์ได้นาเรียนต่อที่ประชุม ดังนี้
หมวดที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
1. โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมปี
2562 ได้ดาเนินงานแล้วเสร็จ วันที่ 26 มีนาคม 2562 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90
2. โครงการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชนปี 2562 ได้
ดาเนินงานแล้วเสร็จ วันที่ 5 และ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 93.33
3. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านโนนแต้
ปีงบประมาณ 2562 ได้ดาเนินงานแล้วเสร็จ วันที่ 7 มีนาคม 2562 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95
4. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.บ้านโนนแต้ ปี2562 ได้
ดาเนินงานแล้วเสร็จ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90
หมวดที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
1. โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกตาบลโนนธาตุ 2562 ได้ดาเนินงาน
พ่นหมอกควัน บ้านสาราญ หมู่ที่ 4 ในวันที่ 15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 85
ระเบียบวาระที่ 5 รายงานสถานการณ์การเงิน
5.1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน
-ประธานฯ ได้เชิญ นางลาใย ประดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
รายงานงบการเงิน การรับ-จ่ายเงินในรอบที่ผ่านมา
-นางลาใย ประดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้รายงานการ
รับ-จ่ายเงิน ต่อที่ประชุมประจาวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 ดังนี้
ยอดยกมา
รายรับ

รวมรับ

53,170.15 บาท
- ดอกเบี้ยรับ
751.17 บาท
- เงินบริจาค
1,000.00 บาท
- รับเงิน สปสช. 234,945.00 บาท
- รับเงินอุดหนุน อบต. 100,000.00 บาท

336,696.17 บาท
389,866.32 บาท
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รายจ่าย
-การบริหารจัดการ
-โครงการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
-โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านมปี 2562
-โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านโนนแต้
-โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.บ้านโนนแต้
-โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกตาบลโนนธาตุ
รวม จ่าย
ยอดยกไป

15,935.00 บาท
22,282.00 บาท
11,500.00 บาท
30,000.00 บาท
10,500.00 บาท
6,160.00 บาท
96,377.00 บาท
293,489.32 บาท

-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการดาเนินงานตามโครงการ
6.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนธาตุ
-นายทวีศักดิ์ ชากรม กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้
รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
ประจาปี 2562 ดังนี้
1. โครงการ ออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
งบประมาณ
22,282.00 บาท ใช้ไป 22,282.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2. โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
งบประมาณ 11,500.00 บาท ใช้ไป 11,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
จากการดาเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น การดูแลสุขภาพประชาชนมีการคัดกรอง ตรวจสุขภาพ
โดยการให้คาแนะนาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ และการให้ภาคประชาชนดูแลสุขภาพตัวเอง ผลปรากฏว่าสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่ดีขึ้นและผู้ที่พบว่าตรวจพบก็ได้นาส่งต่อ
เพื่อการรักษาได้อย่างทันท่วงที
-ที่ประชุม รับทราบ
6.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้
นางวนิดา นาเจริญ กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านโนนแต้ ได้
รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินโครงการในเขตพื้นที่รับผิดชอบจานวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 5
หมู่ 6 และ หมู่ 10 ประจาปี 2561 ทั้งปี โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ดังนี้
1. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านโนนแต้
งบประมาณ 30,000.00 บาท ใช้ไป 30,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.บ้านโนนแต้ ปี 256 2
งบประมาณ 10,500.00 บาท ใช้ไป 10,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

12
6.3 การดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
นางลาใย ประดิษฐ์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุม เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ในหมวดที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ดังนี้
1. โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกตาบลโนนธาตุ 2562 งบประมาณ
16,700.00 บาท ใช้ไป 6,160.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.89
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 12.15 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สันต์ กัมปนาวราวรรณ
(นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ

