
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ 

อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

คร้ังที่ 4/2560 

 (ติดตามการด าเนินงานกองทุนฯเพิ่มเติม ประจ าปี 2560) 

วันที่ 19  เดือน พฤษภาคม 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 

- นางต้อย  อันจะนะ  อนุกรรมการ 

- นางล าไย  หอมดวง  อนุกรรมการ 

- นายสุดที  อะโน  อนุกรรมการ 

- นายอินตอง  พานพิม  อนุกรรมการ 

- น.ส.ประคอง  กะสังข์  อนุกรรมการ 

- นายนคร  เดชบุรัมย์  อนุกรรมการ 

- นายหนู  นามมนตรี  อนุกรรมการ 

- นายบุญหลาย  คงศิลา อนุกรรมการ 

- นางสาววาสนา  หาญค าภา อนุกรรมการ 



- นายประสิทธิ์  บุญทันเสน อนุกรรมการ 

- นางล าพูน  โยธาภักดี  อนุกรรมการ 

- นายหนะ  ศรีหะวงค์  อนุกรรมการ 

- นายวีระ  หาญค าภา  อนุกรรมการ 

- นางทองใส  หาญค าภา อนุกรรมการ 

- นายสวาท  โยวะราช  ผู้น าเสนอโครงการ 

- นางทองสอน  ทิพย์สีราช ผู้น าเสนอโครงการ 

- นางเคลือ  นันตะนะ  ผู้น าเสนอโครงการ 

- นายภูวไนย  แสนมา  ผู้น าเสนอโครงการ 

- นางสาวอรทัย  นนตะสี ผู้น าเสนอโครงการ 

ผู้ที่ขาดการประชุม   

 เนื่องจากติดประชุมการดูแลผู้สูงอายุฯจังหวัดมหาสารคาม 

- นางอ้อยใจ  ทิพย์ศรีราช กรรมการ 

- นางฉวีวรรณ  มาวรรณา กรรมการ 

- นางหนูรัก  พัดเพ็ง  อนุกรรมการ 

 

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 

   3/2560 เมื่อวันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ์ 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 19 พฤษภาคม 2560 

     เลขานุการกองทุนฯ  -ได้รายงานสถานะทางการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบัวค้อ ประจ าวันท่ี 

   19 พฤษภาคม 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.- 

 คงเหลือ   130,377.23.- 
 

 ท่ีประชุม -รับทราบ- 
 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

 ผช.เลขานุการฯ  จากการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดมหาสารคามในครั้งท่ีผ่าน

   มา ในการด าเนินงานตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลให้ด าเนินการใน

   เชิงส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพนั้น หากโครงการใดท่ี

   เสนอเข้ามาแล้วไม่เข้าข่ายให้พิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการให้ไปในทิศ 

   ทางการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ  

   จากแผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบัวค้อ ประจ าปี 2560  มี 

   โครงการท่ีต้องปรับเปล่ียนตามนโยบายของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   จังหวัดมหาสารคาม ก็จะมีอยู่ 3 โครงการด้วยดังนี้ 

    1. โครงการบ้านน่าอยู่ น่ามอง บ้านโคก หมู่ท่ี 3 ต าบลบัวค้อ ประจ าปี 

    2560 

    2.โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ หมู่ท่ี 5 บ้านหนองค้อ ต าบลบัวค้อ ประจ าปี 

    2560 

    3.โครงการบ้านน่าอยู่ น่ามอง หมู่ท่ี 6 บ้านน้ าจ้ัน ต าบลบัวค้อ ประจ าปี 

    2560 

   ซึ่งทางเจ้าหน้าท่ีได้โทรประสานพร้อมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการให้เปล่ียนแนว 

   ทางการด าเนินงานตามโครงการในข้างต้นแล้ว เพราะทางกองทุนหลักประกัน 

   สุขภาพต าบลบัวค้อได้โอนงบประมาณโครงการไปให้ก่อนหน้าท่ีทางจังหวัดจะเรียก

   ประชุม ทางเจ้าหน้าท่ีจึงรีบเร่งประสานงานตามนโยบายทางจังหวัด  

   และวันนี้ ท้ัง 3 หมู่บ้านก็จะได้ช้ีแจงถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินงานตาม

   โครงการฯ ขอเชิญผู้รับผิดชอบโครงการหมู่ท่ี 3 ช้ีแจงรูปแบบการเปล่ียนแปลงการ

   ด าเนินงานตามโครงการฯเชิญคะ 

 นางทองสอน ทิพย์สีลาด ผู้รับผิดชอบโครงการฯหมู่ท่ี 3  

   โครงการเดิม โครงการบ้านน่าอยู่ น่ามอง บ้านโคก หมู่ท่ี 3 ต าบลบัวค้อ ประจ าปี 

   2560 รูปแบบกิจกรรม เป็นการรณรงค์ท าความสะอาดรอบหมู่บ้าน จ านวน 4 ครั้ง 

   รูปแบบใหม่ เป็นการอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะ

   ในครัวเรือน การคัดแยกขยะท่ีถูกวิธี พร้อมท้ังรณรงค์ท าความสะอาดรอบหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 



 นายสวาท  โยวะราช ผู้รับผิดชอบโครงการฯหมู่ท่ี 5 

   โครงการเดิม โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ หมู่ท่ี 5 บ้านหนองค้อ ต าบลบัวค้อ  

   ประจ าปี 2560 รูปแบบกิจกรรม เป็นการรณรงค์ท าความสะอาดรอบหมู่บ้าน 

   รูปแบบใหม่ เป็นการอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายในเรื่องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

   และการก าจัดขยะในหมู่บ้าน  

 นางเคลือ  นันตะนะ ผู้รับผิดชอบโครงการฯหมู่ท่ี 6 

   โครงการเดิม โครงการบ้านน่าอยู่ น่ามอง หมู่ท่ี 6 บ้านน้ าจ้ัน ต าบลบัวค้อ ประจ าปี 

   2560 รูปแบบกิจกรรม เป็นการรณรงค์ท าความสะอาดรอบหมู่บ้านและภายในบ้าน

   ครอบครัว รูปแบบใหม่ เป็นการอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายในเรื่องเกี่ยวกับการ

   คัดแยกขยะและการก าจัดขยะในหมู่บ้านและภายในครอบครัว 

 เลขานุการฯ ส าหรับการน าเสนอการปรับเปล่ียนโครงการฯท้ัง 3 หมู่นั้น มีใครสงสัยหรือแนะน า 

   เพิ่มเติมในการด าเนินงานตามโครงการฯมัยครับ เชิญครับ  

 ท่ีประชุม มติท่ีประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

 ผช.เลขานุการฯ ขอช้ีแจงในเรื่องงบประมาณกองทุนฯ คงเหลือ ประจ าปี 2560 ถ้าหักรายจ่ายใน 

   แผนปฏิบัติงานกองทุนฯประจ าปี 2560 แล้ว จะคงเหลือ จ านวน 24,242.23 บาท 

   และตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีผ่านมา คือ ชุมชน ชมรม สามารถเสนอของบประมาณใน

   การจัดท าโครงการฯเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ

   กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบัวค้อ ได้เรื่อยก่อนส้ินปีงบประมาณ 2560  

 ท่ีประชุม รับทราบ 

ผช.เลขานุการฯ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้รับผิดชอบโครงการฯจ านวน 3 ท่าน ได้ขอเสนอโครงการฯ

  กับอนุกรรมการพิจารณาโครงการและคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาขอ 

  งบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ ส าหรับรายละเอียดโครงการฯขอให้ 

  ผู้รับผิดชอบโครงการฯได้น าเสนอในท่ีประชุมในล าดับต่อไปคะ 

ท่ีประชุม รับทราบ  

เลขานุการฯ ตามท่ีผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯได้ช้ีแจงในเบ้ืองต้นแล้ว ล าดับต่อไปขอเชิญ 

  ผู้รับผิดชอบโครงการฯได้ช้ีแจงช่ือโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

  รูปแบบการด าเนินโครงการ งบประมาณ ผลท่ีกลุ่มเป้าหมายจะได้รับ ขอเชิฐครับ 

 

 



   นางสุวรรณี วงษ์หาเทพ ผู้รับผิดชอบโครงการ ม.1 

  ช่ือโครงการ การอบรมและส่งเสริมสุขภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1 ต าบลบัวค้อ  

  ประจ าปี 2560 

  วัตถุประสงค์ 

  1.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุท่ีถูกวิธี 

  2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลท่ีเหมาะสม 

  3.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุปฏิบัติตัวเองให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุแต่

ละประเภท 

  กลุ่มเป้าหมาย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 50 คน 

  กิจกรรม อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

  ระยะการด าเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2560 – เดือนกันยายน 2560 

  รายระเอียดงบประมาณ 

  -ค่าเอกสารการอบรมจ านวน 50 ชุดๆละ 30 บาท  เป็นเงิน 1,500 บาท 

  -ค่าอาหารและเครื่องด่ืมจ านวน 50 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 

  -ค่าจัดสถานท่ีและเครื่องเสียง     เป็นเงิน 1,000 บาท 

  -ค่าวิทยากร จ านวน 6 ชม.ๆละ 300 บาท   เป็นเงิน 1,800 บาท 

  -ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย     เป็นเงิน  500   บาท 

  ผลคาดว่าจะได้รับ 

  1.ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุท่ีถูกวิธี 

  2.ผู้สูงอายุได้รับการดูแลท่ีเหมาะสม 

  3.ผู้ดูแลผู้สูงอายุปฏิบัติตัวเองให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุแต่ 

 นายภูวไนย  แสนมา ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ต าบลบัวค้อ  

  ประจ าปี พ.ศ.2560 

  วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบว่ามีระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

  2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉินคืออะไร รู้จักวิธีเรียกใช้ 

  บริการตลอดจนเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการการท างานของระบบการแพทย์ 

  ฉุกเฉิน 

  3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสและเข้าถึงการรักษาพยาบาลฉุกเฉินอย่างเท่า

  เทียมกัน 



  4. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายว่าการใช้บริการ EMS ดีกว่าญาติน าส่งเอง

  หรือระบบเปล่ียนถ่ายผู้ป่วยดีอย่างไร 

  5. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักการแจ้งเหตุและการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเมื่อประสบ

  อุบัติเหตุ 

  กิจกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ต าบล     

   บัวค้อ ประจ าปี พ.ศ.2560 

  กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน , ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภา

  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ รวมจ านวน 40 คน 

   งบประมาณ งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบัวค้อ จ านวน   

  4,500.-   บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  - อาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 40 คนๆละ 100 บาท  เป็นเงิน 4,000 บาท 

  - ป้ายประชาสัมพันธ์     เป็นเงิน   500 บาท 

     รวมเป็นเงิน  4,500 บาท    

  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

  -กลุ่มเป้าหมายได้ทราบว่ามีระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

  - กลุ่มเป้าหมายเข้าใจว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉินคืออะไร รู้จักวิธีเรียกใช้บริการ 

  ตลอดจนเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการการท างานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

  - กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสและเข้าถึงการรักษาพยาบาลฉุกเฉินอย่างเท่าเทียมกัน 

  - กลุ่มเป้าหมายเข้าใจการใช้บริการ EMS ดีกว่าญาติน าส่งเองหรือระบบเปล่ียนถ่าย

  ผู้ป่วยดีอย่างไร 

  - กลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักการแจ้งเหตุและการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเมื่อประสบ 

  อุบัติเหตุ 

นางสาวสุกัญญา ยัพราชฎร์ ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลบัวค้อ 

  วัตถุประสงค์ 

  1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวโทษของสารเคมีแต่ประเภทท่ีใช้ใน

พืชแต่ละประเภท  

  2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอนการลดใช้สารเคมีแบบยั่งยืน 

  3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมี อาการ

ท่ีแสดงเมื่อได้รับสารเคมี 



  4.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงการดูแลตนเอง การปฏิบัติตนเมื่อใช้

สารเคมีและป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี 

  กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลบัวค้อ จ านวน 35 คน 

  รูปแบบการการด าเนินงาน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริม

สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย 

  งบประมาณท่ีใช้ 

  -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม(ในการจัดประชุมช้ีแจงกลุ่มผู้น าชุมชนร่วมกับผู้เข้าร่วม

โครงการฯ) จ านวน 40 คนๆละ 25 บาท    เป็นเงิน 1,000 บาท 

  -จัดกิจกรรมอบรมกลุ่มเป้าหมาย 

  -ค่าวิทยากร จ านวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท  เป็นเงิน 3,600 บาท 

  -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 35 คนๆละ 100 บาท 

        เป็นเงิน 3,500 บาท 

  -ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 35 ชุดๆละ 25 บาท 

        เป็นเงิน 875 บาท 

  -ค่าวัสดุอุปกรณ์     เป็นเงิน 875 บาท 

  -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์    เป็นเงิน 1,000 บาท 

      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 10,850 บาท 

  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวโทษของสารเคมีแต่ประเภทท่ีใช้ในพืชแต่

ละประเภท  

  2.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอนการลดใช้สารเคมีแบบยั่งยืน 

  3.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมี อาการท่ีแสดง

เมื่อได้รับสารเคมี 

  4..กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงการดูแลตนเอง การปฏิบัติตนเมื่อใช้

สารเคมีและป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี 

ผช.เลขานุการฯ  ส าหรับรายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจ าไตรมาสท่ี 3/2560  

   (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2560) รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก

   ใหค้ณะกรรมการในข้างต้น 

ท่ีประชุม  รับทราบ 



เลขานุการฯ  ขอช้ีแจงเรื่องการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสนับสนนุการจัดบริการดูแล 

   ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ภายใต้ประกาศกรรมการ 

   หลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยเน้นการบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุกและ

   การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นพี่ ในการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 

   สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  

   ประกอบด้วย 1.ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 

   ผู้บริหารอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 2. ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกัน 

   สุขภาพ(2คน) 3. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลของรัฐในพื้นท่ีหรือผู้แทน (1คน) 

   4.สาธารณสุขอ าเภอในพื้นท่ีหรือผู้แทน (1คน) 5.หัวหน้าหน่วยบริการปฐม

   ภูมิของรัฐในพื้นท่ี (1คน) 6.ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้าน 

   สาธารณสุข (1คน) 7.ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพงิในพื้นท่ี (1คน) 

   8.ปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย (1คน) 

   ซึ่งในการจัดต้ังคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว 

   ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงครั้งนี้ มีผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกัน

   สุขภาพ(2คน)นั้น ขอให้คณะกรรมการเสนอช่ือคณะกรรมการกองทุน 

   หลักประกันสุขภาพต าบลบัวค้อเพื่อพิจารณาแต่งจัดต้ังคณะอนุกรรมการ

   สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

วิศรุตา เดชบุรัมย์  ขอเสนอนางฉวีวรรณ  มาวรรณา และ นางเสาร์  สันโดษ คะ 

(กรรมการ) 

สมพร  ปะมายะยัง เห็นด้วยครับ 

(กรรมการ) 

เลขานุการฯ  มีใครที่เห็นต่างจากนี้มัยครับ เสนอรายช่ือเข้ามาเลยครับ 

   หากไม่มีใครเสนอช่ือแล้วกระผมขอมติท่ีประชุมนะครับ 

ท่ีประชุม  รับทราบ มติเป็นเอกฉันท์ 

เลขานุการฯ  หากไม่มีเรื่องจะเสนอแล้ว กระผมของช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน

   กิจกรรมประเภทท่ี 4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุนฯ นะครับเนื่องจาก 

   กิจกรรมบ้างกิจกรรมเราได้มีการเบิกจ่ายเกินงบประมาณ ส าหรับราย 

   ละเอียด กระผมจะให้ผู้ช่วยเลขานุการฯเป็นผู้น าเสนอนะคะ ขอเชิญครับ 

 

 



ผู้ช่วยเลขานุการฯ  

รายการ งบที่ต้ังไว้ การเบิกจ่าย คืนเงิน คงเหลือ 
ประชุมคณะ
กรรมการฯ 

16,800.- 21,560.- +1,120 
+840 

- 2,800.- 

ประชุมอนุ
กรรมการฯ 

16,800.- 12,600.-  4,200.- 

ค่ารับรอง 5,000.- 4,525.-  475.- 
ค่าวัสดุส านักงาน 3,000.- -  3,000.- 
ค่าถ่ายเอกสารและ
จัดส่งโทรสาร 

3,000.- 2,025.-  975.- 

รวมทั้งสิ้น 44,600.- 40,710.- 1,960.- 5,850.- 
 

   -ซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการประชุมคณะการกองทุนฯ มีการเบิกจ่ายเกิน

   งบประมาณท่ีต้ังไว้ เนื่องจากมีการจัดประชุมในการเตรียมแผน 

   ประชาสัมพันธ์เบิกรับโครงการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกัน ฟื้นฟู 

   สมรรถภาพกองทุน , พิจารณาแผนงานกองทุนฯพร้อมเชิญท่ีปรึกษา 

   กองทุนหลักประกันสุขภาพอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟัง 

   เพิ่มเติมแผนงานกองทุนฯ แก้ไขแผนกองทุน และติดตามแผนงานกองทุนฯ  

   จึงท าให้มีการเบิกจ่ายเกินงบประมาณ 

เลขานุการฯ  -ส าหรับรายละเอียดท่ีผู้ช่วยเลขานุการฯได้น าเสนอไปนั้น มีใครสงสัยอะไร

   มัยครับ หากไม่มีกระผมจะขอปรึกษาในเรื่องการรับรองคณะออกประเมิน

   ประจ าปี 2560 ในวันท่ี 19 กันยายน 2560 ซึ่งในค่ารับรองนั้น คงเหลือ 

   475.- บาท ซึ่งไม่เพียงพอในการรับรองคณะกรรมการออกประเมิน 

   ประจ าปี 2560  

   -กระผมมีความเห็นว่า ในกิจกรรมประเภทท่ี 4 นั้นให้ถัวเฉล่ีย รายละเอียด

   ดังนี ้  

 

 

 

 

    



รายการ งบที่ต้ังไว้ การ
เบิกจ่าย 

คืนเงิน คงเหลือ โอนลด เพิ่ม คงเหลือ
สุทธิ 

ประชุมคณะ
กรรมการฯ 

16,800.- 21,560.- +1,120 
+840 

- 2,800.-  +2,800.- 
 

0 

ประชุมอนุ
กรรมการฯ 

16,800.- 12,600.-  4,200.- -2,800.-  1,400.- 

ค่ารับรอง 5,000.- 4,525.-  475.-  +3,000.- 
+625 

4,100.- 

ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

3,000.- -  3,000.- -3,000.-  0 

ค่าถ่ายเอกสาร
และจัด 
ส่งโทรสาร 

3,000.- 2,025.-  975.- -625  350.- 

รวมทั้งสิ้น 44,600.- 40,710.- 1,960.- 5,850.- -6,425.- +6,425.- 5,850.- 
 

เลขานุการฯ  ขอมติการโอนงบประมาณกิจกรรมประเภทท่ี 4 ค่ารับรอง เพื่อรับรอง 

   คณะกรรมการออกประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลด้วยครับ 

ท่ีประชุม  มติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 

เลขานุการฯ  มีใครจะเพิ่มเติม แก้ไข ปรับเปล่ียนตรงไหนอีกมัยครับ 

   หากไม่มีขอเชิญท่านประธานครับ 

ประธานฯ  ปิดการประชุม เวลา 11.45 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      (ลงช่ือ)  

       (นายไพโรจน์  สุโพธิ์) 

       กรรมการและเลขนุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

           ต าบลบัวค้อ 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

(ลงช่ือ) 

    (นายนิโรจน์  ไชยกองชา) 

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

                    ต าบลบัวค้อ 

หมายเหตุ : ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งท่ี 4/2560 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 


