
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ 

อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

คร้ังที่ 5/2560 

 (ติดตามการด าเนินงานกองทุนฯแก้ไขและเพิ่มเติมโครงการฯ ประจ าปี 2560) 

วันที่ 1  เดือน กันยายน พ.ศ.2560 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ ช้ัน 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายนิโรจน์  ไชยกองชา ประธานกรรมการ นิโรจน์  ไชยกองชา  

2 นายบรรจง  แสนมา ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรจง  แสนมา  

3 นายสมบัติ  เดชบุรัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมบัติ  เดชบุรัมย์  

4 นายนวล  หาญค าภา กรรมการ นวล  หาญค าภา  

5 นายบุญชู  นนยะ กรรมการ บุญชู  นนยะ  

6 นางนวลจันทร์  โยธาภักดี กรรมการ นวลจันทร์  โยธาภักดี  

7 นายสมพร  ปะมายะยัง กรรมการ สมพร  ปะมายะยัง  

8 นางเสาร์  สันโดษ กรรมการ เสาร์  สันโดษ  

9 นางวิศรุตา  เดชบุรัมย์ กรรมการ วิศรุตา  เดชบุรัมย์  

10 นางอัชราภรณ์  โยวมุด กรรมการ อัชราภรณ์  โยวมุด  

11 นายเพชรศักดิ์  อุทัยนิล กรรมการ เพชรศักด์ิ  อุทัยนิล  

12 นายไพโรจน์  สุโพธิ ์ เลขานุการและกรรมการ ไพโรจน์  สุโพธิ์  

13 นางสาวประภาพร  กามะพร ผู้ช่วยเลขานุการ ประภาพร  กามะพร  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

- นายทองพูน  ยัพราษฎร ์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายุต าบลบัวค้อ 

- นายหล้า  จันทะรถ  รองประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลบัวค้อ 

- นางซ้อน  พัดเพ็ง  เลขานุการชมรมผู้สูงอายุต าบลบัวค้อ 

- นางสุวรรณ  ชาวหนอง กรรมการชมรมผู้สูงอายุต าบลบัวค้อ 

- นายค ามี  ตาแสง  กรรมการชมรมผู้สูงอายุต าบลบัวค้อ 

- นายทองพูล  ทับภูมี  กรรมการชมรมผู้สูงอายุต าบลบัวค้อ 

 

ผู้ที่ขาดการประชุม   

 - 



เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม นายไพโรจน์  สุโพธิ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นายนิโรจน์  ไชยกองชา ประธาน

กรรมการบริหารกองทุนหลักประกนัสุขภาพต าบลบัวค้อ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานฯ -แจ้งถึงการสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป พายุเข้า ฝนตกน้ าขังให้ระวังโรค

ไข้เลือดออก และระวังฟ้าผ่า  

 ท่ีประชุม  -รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   -รับรองการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบัวค้อ ครั้งท่ี 

   4/2560 เมื่อวันท่ี 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 

 ประธานฯ -ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานประชุมครั้งท่ีผ่านมาว่ามีอะไรแกไ้ขหรือไม่ และขอมติ

   รับรองรายงานประชุม 

 ท่ีประชุม  -รับทราบ รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 รายงานสถานะการเงิน 

 ประธานฯ  -ได้มอบให้ เลขานุการกองทุนฯ รายงานสถานะทางการเงินกองทุนหลักประกัน 

   สุขภาพต าบลบัวค้อ ประจ าวันท่ี 1 กันยายน 2560 

     เลขานุการกองทุนฯ  -ได้รายงานสถานะทางการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบัวค้อ ประจ าวันท่ี 

   1 กันยายน 2560  ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปงบประมาณทางการเงิน 

ล าดับ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. จ่ายค่าประชุม ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2559   45,304.73.- 
2. ฝากเงินคืน 1,120.-  46,424.73.- 

3. สปสช.โอนสมทบกองทุนฯ ณ วันท่ี 5/1/60 249,165.-  295,589.73.- 
4. ประชุม ณ วันท่ี 12 มกราคม 2560  4,575.- 291,014.73.- 
5. เบิกค่าจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการกองทุนฯ  2,025.- 288,989.73.- 

6. อบต.โอนเงินสมทบ กองทุนฯ ณ วันท่ี 3/2/60 100,000.-  388,989.73.- 

5 ประชุม ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560  9,625.- 379,344.73.- 

6 โอนงบประมาณโครงการฯ เดือน มีนาคม 
2560 

 223,100.- 156,244.73.- 

7 ดอกเบ้ีย 352.50.-  156,597.23.- 

8 โอนงบประมาณโครงการฯ เดือน เมษายน 
2560 

 26,720.- 129,877.23.- 

9 เงินสมทบจากชุมชนบ้านหนองบัว ม.4 500.-  130,377.23.- 

10 โอนงบประมาณโครงการฯ เดือนพฤษภาคม 
2560 

 16,600.- 113,777.23.- 

11 คืนเงินเบ้ียประชุม 840.-  114,617.23.- 
12 โอนงบประมาณโครงการฯ เดือนมิถุนายน 

2560 
 28,260.- 86,357.23.- 

13 โอนงบประมาณโครงการฯ เดือนกรกฎาคม 
2560 

 24,800.- 61,557.23.- 

14 ธกส.คืนค่าธรรมเนียม 140.-  61,697.23.- 
15 โอนงบประมาณโครงการฯ เดือนสิงหาคม

2560 
 20,000.- 41,697.23.- 

16 คืนค่าด าเนินโครงการฯท่ีเหลือ 2,300.-  43,997.23.- 
17 ประชุมวันท่ี 1 กันยายน 2560  625.- 43,372.23.- 
 คงเหลือ   43,372.23.- 

 

 ท่ีประชุม -รับทราบ- 
 

 

 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

 ผช.เลขานุการฯ  จากการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบัวค้อ ท่ีคงเหลือ จ านวน  

   43,372.23.-  บาท นั้น คงเหลือจากโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการต าบล

   บัวค้อ จ านวน 18,300.- บาท  โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้

   สูงวัย) จ านวน 18,600.- บาท 

 ท่ีประชุม -รับทราบ 

 นายทองพูน  ยัพราษฎร ์ - ขอช้ีแจงเรื่องการด าเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้สูงอายุ  

 ประธาน ชมรมผู้สูงอายุ   (โรงเรียนผู้สูงวัย) นั้น ขอเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินงานโครงการ

    และช่ือโครงการ ดังนี้ 

     -โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุต าบลบัวค้อ ประจ าป  2560 

    วัตถุประสงค์  
     1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพจิตใจ  
     2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวดูแล 
     สุขภาพจิตใจของตนเอง 
     3. เพื่อสร้างแกนน าดูแลสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุและพัฒนา 
     รูปแบบการดูแลสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุในชุมชน 
    เป้าหมาย 
     แกนน าผู้สูงอายุ จ านวน 100 คน 

    รายละเอียดดังนี้ 

     1.ค่าวิทยากร จ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 

         เป็นเงิน  1,800 บาท 

     2.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืมจ านวน 100 คนๆละ 

     100 บาท   เป็นเงิน  10,000 บาท 

     3. ค่าวัสดุอุปกรณ์  เป็นเงิน  3,000 บาท 

     3.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  

         เป็นเงิน    500 บาท 

       รวมเป็นเงิน  14,800 บาท 

   

 

 

 



   ผลคาดว่าจะได้รับ 

    1. ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตท่ีใจดี 
    2. ผู้สูงอายุเกิดทักษะการดูแลสุขภาพจิตใจของตนเองและเพื่อนผู้สูงอายุ
    ด้วยกัน 
    3. กลุ่มผู้สูงอายุมีแกนน าดูแลสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุและรูปแบบการ
    ดูแลสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุในชุมชน 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทองพูน  ยัพราษฎร์ ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลบัวค้อ 

 ประธานกองทุนฯ  -ท่ีประชุมเห็นว่าอย่างไรครับ 

 นายสมพร  ประมายะยัง -เห็นสมควรแก้ไข ปรับปรุงตามค าขอครับ 

 ท่ีประชุม  -มีมติเห็นด้วย  

 เลขานุการฯ  -สรุปการเสนอขอเปล่ียนแปลงโครงการฯข้างต้น เป็นเอกฉันท์เห็นควรตาม

    ค าขอ  

 เลขานุการฯ  -ส าหรับโครงการท่ีเหลือเห็นควรว่าอย่างไรครับ 

 นายนวล หาญค าภา -เห็นว่าหากไม่มีการเบิกจ่ายก็ให้ยกไปเป็นงบประมาณ 2561 

 ท่ีประชุม  -เห็นควรตามท่ีคณะกรรมการข้างต้นเสนอ  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

เลขานุการฯ  ท่านใดมีอะไรที่เพิ่มเติม เสนอแนะอื่นๆอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญประธาน

   ปิดการประชุมครับ 

ประธานฯ  ปิดการประชุม เวลา 11.45 

 

      (ลงช่ือ)  

       (นายไพโรจน์  สุโพธิ์) 

       กรรมการและเลขนุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

           ต าบลบัวค้อ 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

(ลงช่ือ) 

    (นายนิโรจน์  ไชยกองชา) 

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

                    ต าบลบัวค้อ 

หมายเหตุ : ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งท่ี 5/2560 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2560 


