(สานา)
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนธาตุ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนธาตุ ชั้น 2
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ

ชื้อ - สกุล

ตาแหน่ง

1
2
3
5
6
7

นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์
นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู
นางลาใย ประดิษฐ์
นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
นายอนุชา บุญเหลือ
นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

สมชาย อุทัยประดิษฐ์
เพ็ญนภา ยันต์ชมภู
ลาใย ประดิษฐ์
พรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
อนุชา บุญเหลือ
สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ

ผู้ไม่เข้าประชุม
ลาดับ
4

ชื้อ - สกุล
นางพัตราวดี ศรีสวัสดิ์

ตาแหน่ง
อนุกรรมการ

ลายมือชื่อ
พัตราวดี ศรีสวัสดิ์

หมาย
เหตุ
ลากิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมือ่ ถึงเวลาประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ประธาน อนุ กรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลโนนธาตุ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วให้ทุกส่วนทุกกองเร่งดาเนินงาน
และตรวจสอบงบประมาณให้แล้วเสร็จถูกต้องเพื่อเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ 2559 นี้
1.2 เราได้ทาการประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติแผนงานโครงการแล้วเมื่อวันที่ 27
กันยายน 2559 ที่ผ่านมาซึ่งก็จะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณนี้ และเราก็จะทาการตรวจสอบ
แผนงานโครงการที่จะจัดทาในปีงบประมาณ 2560 ให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป
1.3 ในประงบประมาณ 2560 นี้เราจะได้อนุกรรมการมาช่วยในการตรวจสอบ ติดตามงานตาม
โครงการ เพิ่มอีก 1 คน คือ นายจุฬา มูลเทพ ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-ที่ประชุม รับทราบ

2
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
การรายงานติดตามผลการประเมินงานตามโครงการนั้น ได้รายงานผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ ในครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 กันยาน 2559 รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- - ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การรายงานผลการประเมินโครงการประจาปี 2559
- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า การรายงานผลการดาเนินงานนั้นจากการรายงานครั้งที่ผ่าน
มามีโครงการที่ดาเนินการแล้วยังไม่รายงานให้ที่ประชุมทราบอยู่ 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ายุงลาย ปี 2559 เบิกจ่ายแล้วเสร็จร้อยละ 100
2. โครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 14,250.00บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 0.00
3. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 35,300.00
บาท เบิกจ่ายจริง 25,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.82 คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2559 นี้
4. โครงการ การบริหารจัดการกองทุน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 55,000.00บาท เบิกจ่าย
จริง 38,998.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.91 กาลังจะเบิกจ่ายอีก 14,400 บาทจะเร่งเบิกใน 30 ก.ย. 2559 นี้
5. โครงการ รณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เบิกจ่ายแล้ว
เสร็จร้อยละ 100
- ที่ประชุม รับทราบ
4.2 การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2559
- ประธานฯ ได้เชิญ นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ อนุกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่รายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ 2559 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
- นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ อนุกรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานตามโครงการของปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
โครงการที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนธาตุ ได้จัดทาในปีงบประมาณ 2559 นั้น มี
ทั้งหมด 16 โครงการ จานวนเงินที่อนุมัติ 390,710.00 บาท ใช้ไป 373,443.02 บาท คงเหลือ 17,266.98 บาท
คิดเป็นร้อยละ 95.58 ซึ่งทั้ง 16 โครงการนั้นได้มีการเบิกจ่ายและรายงานผลการดาเนินงานแล้ว แต่ที่ยังไม่แล้ว
เสร็จอีก 3 โครงการเป็นโครงการที่ไม่ได้ดาเนินงานเลย 1 โครงการ และโครงการที่ดาเนินการแล้วแต่เบิกจ่ายไม่
หมด 2 โครงการ คือ
1. โครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 14,250.00 บาท เบิกจ่ายจริง 0.00 บาท โครงการนี้ไม่ได้เบิกจ่ายซึ่งจะต้องตกเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการของปีถัดไป
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2. โครงการ ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกตาบลโนนธาตุ ปี 2559
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 20,000.00บาท เบิกจ่ายจริง 18,585.02 บาท คงเหลือ งบประมาณ 1,414.98 บาท
จานวนเงินที่ไม่ได้เบิกจ่ายจะตกเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการของปีถัดไป
3. โครงการ การบริหารจัดการกองทุน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 55,000.00บาท เบิกจ่าย
จริง 53,398.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 1,602.00 บาท จานวนเงินที่ไม่ได้เบิกจ่ายจะตกเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการของปีถัดไป
- ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 12.05 น.
(ลงชื่อ) สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
(นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) สมชาย อุทัยประดิษฐ์
(นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์)
ประธานกรรมอนุกรรมการ

