(สานา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ
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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

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายบุญเลิศ นิลละออง
2 นางนัทธมน หรี่อินทร์
3 นางระพี อุดม
4 นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู
5 นางพัตราวดี ศรีสวัสดิ์
6
นายจุฬา มูลเทพ
7
นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
8
นายอนุชา บุญเหลือ

ที่ปรึกษากองทุน
ที่ปรึกษากองทุน
ผู้แทน ผอ.รพ.สต.
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

บุญเลิศ นิลละออง
นัทธมน หรี่อินทร์
ระพี อุดม
เพ็ญนภา ยันต์ชมภู
พัตราวดี ศรีสวัสดิ์
จุฬา มูลเทพ
พรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
อนุชา บุญเหลือ

ผู้ไม่เข้าประชุม
1 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ

ประธานกรรมการ

ติดภารกิจ

หมาย
เหตุ

ตัวแทน
ตัวแทน
ตัวแทนรพ.สต.

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นาย เชาว์ ภิรมกิจ รอง
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 นายเชาว์ ภิรมกิจ รองประธานกองทุนฯ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ว่าการอาเภอ
หนองสองห้อง ขอประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ คณะกรรมการกองทุนฯ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
นั้นด้วย
1.2 ปัจจุบันได้เกิดโรคไข้เลือดออกในเขตตาบลโนนธาตุ จึงแจ้งให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ให้
ช่วยกันตรวจสอบบริเวณที่มีน้าขังจะทาให้เกิดลูกน้ายุงลาย ซึ่งเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
1.3 การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบันเกิดขึ้นหลายพื้นที่ให้ระวังและป้องกันโดยการ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบจะได้ดาเนินการควบคุมต่อไป
-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับปรุงแผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ประจาปี
งบประมาณ 2561
- ประธานฯ ได้ เชิญนายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนน
ธาตุ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ในหมวดที่ 2 การสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์การประชาชนหรือหน่วยงาน
อื่นในพื้นที่ จานวน 5 โครงการ ซึ่งกองทุนได้สนับสนุนเงินให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ไปแล้วแต่หมู่บ้านชุมชนยังไม่ได้
ดาเนินการตามโครงการดังกล่าว และได้ตรวจสอบพบว่าแผนงาน/โครงการ ซ้าซ้อนกับแผนงาน/โครงการ ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ได้ดาเนินการจัดทาเกี่ยวกับการบริหารจัดการปัญหาขยะทุกปี และเพื่อให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
2557 ข้อ 7(2) จึงได้นาเรียนคณะกรรมการในที่ประชุม เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย บ้านชาด หมู่ที่ 10 ปี 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการนาขยะมูลฝอยในชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์
เป้าหมาย บ้านชาด จานวน 146 หลังคาเรือน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
งบประมาณ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ปี 2561 (หมวด 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่) ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
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กิจกรรมประชาคม
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชาคม เป็นเงิน
2,000.00 บาท
กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเงิน
3,000.00 บาท
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม 50 คนๆละ25บาท 1มื้อ เป็นเงิน
1,250.00 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๆ ละ100 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน
5,000.00 บาท
3.ค่าวัสดุในการอบรม
เป็นเงิน 1,850.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,100.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ร้อยละ 60 ของคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานจัดการขยะ
2.ปริมาณขยะมีจานวนลดลง
3.ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประเสริฐ เกียรตินอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
- มติที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ระงับโครงการดังกล่าวและให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดทา
แผนงาน/โครงการใหม่ และส่งให้กับกองทุนฯ เพื่อนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไปโดยเร็ว โดยมีมติเป็นเอก
ฉันท์
2. โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ปี 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการนาขยะมูลฝอยในชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์
เป้าหมาย บ้านโคกสูง จานวน 160 หลังคาเรือน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
งบประมาณ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ปี 2561 (หมวด 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่) ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
กิจกรรมประชาคม
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชาคม เป็นเงิน
2,000.00 บาท
กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเงิน
3,000.00 บาท
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม 50 คนๆละ25บาท 1มื้อ เป็นเงิน
1,250.00 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๆ ละ100 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน
5,000.00 บาท
3.ค่าวัสดุในการอบรม
เป็นเงิน 1,850.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,100.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ร้อยละ 60 ของคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานจัดการขยะ
2.ปริมาณขยะมีจานวนลดลง
3.ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะ

4
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสวย สูงดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
- มติที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ระงับโครงการดังกล่าวและให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดทา
แผนงาน/โครงการใหม่ และส่งให้กับกองทุนฯ เพื่อนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไปโดยเร็ว โดยมีมติเป็นเอก
ฉันท์
3. โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ปี 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการนาขยะมูลฝอยในชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์
เป้าหมาย บ้านโนนแต้ จานวน 186 หลังคาเรือน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
งบประมาณ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ปี 2561 (หมวด 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่) ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
กิจกรรมประชาคม
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชาคม เป็นเงิน
2,000.00 บาท
กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเงิน
3,000.00 บาท
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม 50 คนๆละ25บาท 1มื้อ เป็นเงิน
1,250.00 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๆ ละ100 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน
5,000.00 บาท
3.ค่าวัสดุในการอบรม
เป็นเงิน 1,850.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,100.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ร้อยละ 60 ของคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานจัดการขยะ
2.ปริมาณขยะมีจานวนลดลง
3.ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญเพ็ง ประทุมมาตย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
- มติที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ระงับโครงการดังกล่าวและให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดทา
แผนงาน/โครงการใหม่ และส่งให้กับกองทุนฯ เพื่อนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไปโดยเร็ว โดยมีมติเป็นเอก
ฉันท์
4. โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ปี 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการนาขยะมูลฝอยในชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์
เป้าหมาย บ้านกอก จานวน 110 หลังคาเรือน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
งบประมาณ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ปี 2561 (หมวด 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่) ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
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กิจกรรมประชาคม
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชาคม เป็นเงิน
กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเงิน
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม 40 คนๆละ25บาท 1มื้อ เป็นเงิน
2. ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ100 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน
3.ค่าวัสดุในการอบรม
เป็นเงิน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ร้อยละ 60 ของคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานจัดการขยะ
2.ปริมาณขยะมีจานวนลดลง
3.ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสารวย กองผา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
4,000.00 บาท
1,000.00 บาท

- มติที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ระงับโครงการดังกล่าวและให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดทา
แผนงาน/โครงการใหม่ และส่งให้กับกองทุนฯ เพื่อนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไปโดยเร็ว โดยมีมติเป็นเอก
ฉันท์
5. โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย บ้านกอก หมู่ที่ 1 ปี 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการนาขยะมูลฝอยในชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์
เป้าหมาย บ้านกอก จานวน 81 หลังคาเรือน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
งบประมาณ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ปี 2561 (หมวด 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่) ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
กิจกรรมประชาคม
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชาคม เป็นเงิน
2,000.00 บาท
กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเงิน
2,000.00 บาท
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม 40 คนๆละ25บาท 1มื้อ เป็นเงิน
1,000.00 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ100 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน
4,000.00 บาท
3.ค่าวัสดุในการอบรม
เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ร้อยละ 60 ของคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานจัดการขยะ
2.ปริมาณขยะมีจานวนลดลง
3.ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาคร บุญนอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
- มติที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ระงับโครงการดังกล่าวและให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดทา
แผนงาน/โครงการใหม่ และส่งให้กับกองทุนฯ เพื่อนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไปโดยเร็ว โดยมีมติเป็นเอก
ฉันท์
4.2 การรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการของคณะอนุกรรมการต่อที่ประชุม
- นางลาไย ประดิษฐ์ อนุ กรรมการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า ในปีงบประมาณ 2561 นี้ คณะอนุกรรมการได้ติดตามประเมินโครงการฯ จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา มี
ผลดังนี้
หมวดที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
1. โครงการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน (โนนธาตุ)
ได้ดาเนินงานแล้วเสร็จในวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 83.34
2. โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
(โนนธาตุ) ได้ดาเนินงานแล้วเสร็จ วันที่ 27 มีนาคม 2561 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 86.67
3. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.บ้านโนนแต้ ปี 2561
ได้ดาเนินงานแล้วเสร็จ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 83.34
4. โครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านโนนแต้
ได้
ดาเนินงานแล้วเสร็จในเดือน เมษายน 2561 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 82.50
หมวดที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
1. โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ (โนนธาตุ)
ได้
ดาเนินงานในครั้งที่ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 86.67
2. โครงการตรวจประเมินหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย ปี 2561 (โนนธาตุ) ได้ดาเนินงานในครั้ง
ที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ตาบลโนนธาตุ (โนนแต้)
ได้ดาเนินงาน เมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 2561 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 85
หมวดที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
1. โครงการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตาบลโนนธาตุ ได้ดาเนินงานแล้วเสร็จในวันที่ 31
พฤษภาคม 2561 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 83.34
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2561 ได้
ดาเนินงานแล้วเสร็จในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 86.67
หมวดที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
1. โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกตาบลโนนธาตุ ปี 2561
เกิดจากการเกิดโรคไข้เลือดออกในบ้านโนนแต้หมู่ที่ 5 เมื่อวันที่ 8 ,15 มิ.ย. คิดเป็นร้อยละ 75 และ
เกิดจากการเกิดโรคไข้เลือดออกในบ้านสาราญน้อย หมู่ที่ 2 เมื่อวันที่ 7ก.ค. ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 85
- มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
4.3 นายบุญเลิศ นิลละออง ตัวแทนที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพสานักงานสาธารณสุข
อาเภอหนองสองห้อง
ได้เสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการที่ต้องปรับปรุงในรายละเอียดแผนงานตามโครงการในหมวดที่ 3
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คือ โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและ
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คนพิการโดยชุมชนมีส่วนร่วมตาบลโนนธาตุ ปี 2561 ซึ่งกิจกรรมที่ดาเนินงานนั้นไม่สอดคล้องกับระเบียบการ
เบิกจ่ายให้นามาพิจารณาใหม่เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ข้อ 7(3)
กิจกรรมคัดกรองสุขภาพ
1.ค่าถ่ายเอกสารคัดกรอง
เป็นเงิน 2,500.00 บาท
2.ค่าจ้างเหมาอาหารกลางว่าง 430 คนๆ ละ 25 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน
10,750.00 บาท
กิจกรรมการให้ความรู้ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
1. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 5 หมู่บ้านๆละ1,000 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มติดบ้านติดเตียง
1. ค่าวัสดุ
เป็นเงิน
1,750.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญมา ราชเสนา ประธานชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านโนนแต้
- มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้เปลี่ยนแปลงการดาเนินงานให้เหมาะสม โดยมีมติเป็นเอก
ฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5 รายงานสถานการณ์การเงิน
5.1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน
-ประธานฯ ได้เชิญ นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
โนนธาตุ รายงานงบการเงิน การรับ-จ่ายเงินในรอบที่ผ่านมา
-นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้รายงาน
การรับ-จ่ายเงิน ต่อที่ประชุมประจาวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 ดังนี้
ยอดยกมา
62,236.79 บาท
รายรับ ดอกเบี้ยรับ
356.36 บาท
รับเงินจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (5
,185 X 45.-)
233,325.00 บาท
รับเงินอุดหนุนจาก อบต.โนนธาตุ
100,000.00 บาท
รับเงินสมทบเข้ากองทุน ราย (นายชู ภิรมกิจ ม.7),(นายน้อย คาหงษา ม.5)
1,500.00 บาท
รวมรับ
397,418.15 บาท
รายจ่าย
-การบริหารจัดการ
11,900.00 บาท
-ออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต สูง
22,282.00 บาท
-อบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูก
11,500.00 บาท
-ควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (โนนแต้) 44,100.00 บาท
-รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก (โนนแต้)
5,000.00 บาท
-สร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยบ้านกอก หมู่ที่ 1
10,000.00 บาท
-สร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยบ้านสว่าง หมู่ที่ 3
10,000.00 บาท
-สร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5
13,100.00 บาท
-สร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6
13,100.00 บาท
-สร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยบ้านชาด หมู่ที่ 10
13,100.00 บาท
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-ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ตาบลโนนธาตุ (โนนแต้)
-ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตาบลโนนธาตุ
-ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
-ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกตาบลโนนธาตุ
-รณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ (โนนธาตุ)
-ตรวจประเมินหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย ปี 2561 (โนนธาตุ)
รวม จ่าย
ยอดยกไป

12,400.00 บาท
20,000.00 บาท
20,000.00 บาท
9,960.00 บาท
6,000.00 บาท
11,300.00 บาท
233,742.00 บาท
163,676.15 บาท

-ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการดาเนินงานตามโครงการ
6.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนธาตุ
-นายทวีศักดิ์ ชากรม กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้
รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินโครงการประจาปี 2561 ดังนี้
1. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหาโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในชุมชน ปี 2561
งบประมาณ 22,282 บาท
ผลการตรวจหาน้าตาลในเลือด
กลุ่มเป้าหมายตามแบบคัดกรองสุขภาพ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 1,794 ราย
กลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปี ขึ้นไป
จานวน 884 ราย
จานวนผู้มารับคัดกรองเบาหวาน
จานวน 862 ราย ร้อยละ 97.51
ผลตรวจปกติ
จานวน 786 ราย ร้อยละ 91.18
กลุ่มเสี่ยง (ค่าน้าตาล 100-125 mg/dl)
จานวน
58 ราย ร้อยละ 6.73
สงสัยป่วย (ค่าน้าตาล >126 mg/dl)
จานวน
18 ราย ร้อยละ 2.09
ผลการตรวจความดันโลหิตสูง
กลุ่มเป้าหมายตามแบบคัดกรองสุขภาพ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 1,794 ราย
กลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปี ขึ้นไป
จานวน 884 ราย
จานวนผู้มารับการตรวจวัดความดันโลหิต
จานวน 872 ราย ร้อยละ 98.64
ผลตรวจปกติ
จานวน 802 ราย ร้อยละ 91.97
กลุ่มเสี่ยง (ค่าความดันโลหิตสูง 130-90 mmHg)
จานวน
31 ราย ร้อยละ 3.56
สงสัยป่วย (ค่าความดันโลหิตสูง >140-100 mmHg) จานวน
39 ราย ร้อยละ 4.47
2. โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ปี 2561 งบประมาณ 11,500 บาท
ผลการตรวจหามะเร็งปากมดลูก
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
จานวน 364 ราย
จานวนผู้มารับการตรวจหามะเร็งปากมดลูก
จานวน 126 ราย ร้อยละ 34.61
ผลตรวจปกติ
จานวน
80 ราย ร้อยละ 63.49
มดลูกอักเสบ
จานวน
31 ราย ร้อยละ 24.60
ติดเชื้อรา
จานวน
10 ราย ร้อยละ 7.93
ติดเชื้อราและแบคทีเรีย
จานวน
1 ราย ร้อยละ 0.79
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ติดเชื้อโปรโตซัว
อื่นๆ
ผลการตรวจหามะเร็งเต้านม
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
จานวนผู้มารับการตรวจหามะเร็งเต้านม
ปกติ

จานวน
จานวน
จานวน

3 ราย ร้อยละ 2.38
1 ราย ร้อยละ 0.79

364 ราย
จานวน 126 ราย ร้อยละ 34.61
จานวน 126 ราย ร้อยละ 100

3. โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
เป็นโครงการในหมวดที่ 2 (สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ) ซึ่งจะ
ดาเนินงานทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ดาเนินงานในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา งบประมาณ 18,000.00
บาท ใช้ไปแล้ว 6,000.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 12,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.34
4.โครงการตรวจประเมินหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย ปี 2561
เป็นโครงการในหมวดที่ 2 (สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ) ซึ่งจะ
ดาเนินงานทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ดาเนินงานในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา งบประมาณ 32,900.00
บาท ใช้ไปแล้ว 11,300.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 21,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.35
-ที่ประชุม รับทราบ
6.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้
นางระพี อุดม ผู้แทนนางวนิดา นาเจริญ กรรมการ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านโนนแต้ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าได้จัดทาโครงการดังนี้
1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านโนนแต้ อาเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2561 งบประมาณ 44,100 บาท
ผลการคัดกรองโรคเบาหวาน
เป้าหมายประชาชนอายุ 35 ปี จานวน 873 คน (คนที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานไม่นามาตั้งเป้าหมาย)
ได้รับการคัดกรอง 804 คน คิดเป็นร้อยละ 92.1
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 81 ราย
ได้รับการส่งต่อ 4 ราย
ผลการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
เป้าหมายประชาชนอายุ 35 ปี จานวน 814 คน (คนที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงไม่นามา
ตั้งเป้าหมาย)
ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 779คน คิดเป็นร้อยละ 95.7
กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง 230 ราย
ได้รับการส่งต่อ 6 ราย
2. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพบ้านโนนแต้ ตาบลโนนธาตุ ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 5,000 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
1.เป้าหมายสตรีอายุ 30–60 ปีจานวน 412 คน ได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกสะสม
จานวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 68.45

10
2.เป้าหมายสตรีอายุ 30–70 ปี จานวน 492 คนได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม จานวน
479 คิดเป็นร้อยละ 97.36
3. สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติ (เช่นเชื้อรา มดลูกอักเสบ) ได้รับการรักษาจานวน 25 ราย
4. ไม่พบสตรีที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตาบลโนนธาตุ อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี
2561งบประมาณ 20,000 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
1. เป้าหมายเด็ก 0 - 5 ปี จานวน 152 คน ได้รับการประเมินพัฒนาการจานวน 145 คนร้อยละ
95.39
2. มีพัฒนาการสมวัยจานวน 139 คน ร้อยละ 95.86
3. สงสัยพัฒนาการล่าช้า จานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.13ได้รับการเยี่ยมบ้านและกระตุ้น
พัฒนาการทุกคน
4.เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าจานวน 6 คนมีพัฒนาการปกติหลังการติดตามกระตุ้นภายใน 1 เดือน
4. โครงการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตาบลโนนธาตุ อาเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2561 งบประมาณ 20,000 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
สรุปข้อมูลผู้สูงอายุทั้งหมด 349 คน ได้รับการคัดกรองสุขภาพจานวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ
97.99
โดยแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี จานวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 97.07
กลุ่มที่ 2 กลุ่มติดบ้าน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.63
กลุ่มที่ 3 กลุ่มติดเตียง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.29
-ที่ประชุม รับทราบ
6.3 การดาเนินงานโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ
นายจุฬา มูลเทพ ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นาเรียนต่อที่ประชุม ใน
การดาเนิน โครงการ เฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนธาตุ งบประมาณ 20,000.00 บาท
ผลการดาเนินงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เด็กมีพัฒนาการสมตามวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2.เด็กได้รับสารอาหาร ครบตามหลักโภชนาการในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3.โรคติดต่อที่เกิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลดลงเมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถป้องกันควบคุมได้
4 จานวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
5 การเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100
6 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กได้มีการจัดอบรมตามโครงการแล้วต้องหยุดการเรียนการสอนซึ่งเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก จึงทาให้ผู้ปกครองได้นาบุตรหลานเข้าร่วมด้วยทาให้เกิดเสียง
รบกวนจากเด็กๆ
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7 แนวทางแก้ไข
จะทาการเปิดการเรียนการสอนตามปกติและให้ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมกิจกรรมบางส่วน
- มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 นายบุญเลิศ นิลละออง ตัวแทนที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองสองห้อง ได้นาเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายนายอาเภอหนองสองห้อง
ให้กับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ดังนี้
1. การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน / ความดัน/หลอดเลือดและสมอง ว่า
เพิ่มหรือลดเท่าไร
2. การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่นโรคไข้เลือดออก ในระหว่างไตรมาส 3 และ 4 มีผู้ป่วย
5/100,000 คนหรือไม่
3. การดาเนินการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กฯ ปี 2561 มีศูนย์คนพิการผู้สูงอายุถูกต้องหรือยัง
4. การใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร
5. การส่งเสริมและพัฒนาการเด็ก
6. การจัดตั้ง การจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long
Term Care) การดาเนินงาน (Long Term Care : LTC)
- ที่ประชุม รับทราบ
7.2 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้นาเรียนต่อที่ประชุมว่า การจัดบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) การดาเนินงาน (Long Term Care
: LTC) โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ อยู่ในขั้นตอนของการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ
การจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2561 จะต้องให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่กาหนด และครอบคลุมในทุกหมวดรายจ่าย ในการจัดทาแผนให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยยึดประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก
- ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ)

เชาว์ ภิรมกิจ
(นายเชาว์ ภิรมกิจ)
รองประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนธาตุ

